
 

 َوإِْذ قَاَل َربَُّك نِْهَمََلئَِكةِ إِنِّي َجاِعٌم فِي اْْلَْرضِ َخهِيفَة  



 

هِِ بِْسمِِ نِِ اللَـّ ـٰ ْحَم ِحيمِِ الرَّ الرَّ  

ِضٌ فِي َجاِعل ٌ إِنِّي لِل َمََلِئَكةِْ َربُّكَْ َقالَْ َوإِذْ  َرأ ْ َخلِيَفةٌ  اْلأ  ۖ

َعلُْ َقالُوا فِكُْ فِيَها ُيف ِسدُْ َمن فِيَها أََتج  َماءَْ َوَيس  نُْ الدِّ  ُنَسبِّحُْ َوَنح 

ِدكَْ سُْ ِبَحم  ْ َلكَْ َوُنَقدِّ َلمٌ  إِنِّي َقالَْۖ  ونٌَ َلٌ َما أَعأ َلم  َتعأ  

‚আর যখন ত োমোর রব মোোইকোদের বদন, ‘ননশ্চয়ই আনম দুননয়োদ  একজন খীফো 

ননযকু্ত করদ  যোনি’,  োরো বদন, ‘আপনন নক এদ  (এমন কোউদক) ননযুক্ত করদবন, তয 

এদ  ফোসোে করদব আর রক্ত ঝরোদব, যখন নকনো আমরো আপনোর হোমে সহকোদর (আপনোর) 

 োসনবহ (স্তুন ) কনর আর আপনোর পনবত্র ো (দ োষণো) কনর?’ ন নন বদন, ‘ননশ্চয়ই আনম 

জোনন যো ত োমরো জোদনো নো।’ ‛ 

(সূরোহ আ বোকোরোহ, ২ : ৩০) 

XXXXXXXXX 

www.almodina.com



 

হুযায়পা (রাাঃ) থথকে ফর্ণিত হকয়কে থয, নফী েরীম সাল্লাল্লাহু আাইর্হ 

ওযা সাল্লাম ফককেন,  

“ থতামাকদর মকধে নফওুয়ত ততক্ষণ যিন্ত ফতিমান থােকফ, যতক্ষণ যিন্ত 

আল্লাহ চান। এরর আল্লাহ তার সমার্ি ঘটাকফন।  

তারর প্রর্তর্িত হকফ নফওুয়কতর আদক র্িাপত, আর তা ততক্ষণ 

ফতিমান থােকফ যতক্ষণ যিন্ত আল্লাহ চাকফন। এরর র্তর্ন তারও সমার্ি 

ঘটাকফন।  

তারর আসকফ যন্ত্রণাদায়ে ফংকলর লাসন, তা ততক্ষণ যিন্ত ফতিমান 

থােকফ যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা েরকফন। এে সময় আল্লাহর ইচ্ছায় এরও 

অফসান ঘটকফ।  

তারর প্রর্তর্িত হকফ জফরদর্িমূে জুকুমর লাসন, আর তা থতামাকদর 

উর ততক্ষণ যিন্ত ফতিমান থােকফ যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা েরকফন। 

এরর র্তর্ন তা অসারণ েরকফন।  

তারর নুাঃরায আফার দুর্নযার যমীকন র্িাপত আা র্মনহার্জন 

নফওুওয়াহ (নফওুয়কতর আদক র্িাপত) প্রর্তর্িত হকফ।”  

(মসুনাকদ আহমাদ, ফায়হােী, িাোকয়েু েফুরা) 
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তাররখু খুাফা 

(খীফাদের াআরতবতৃ্ত) 

SSSSSS 

মূাঃ াঅল্লামা জাারুিন য়ু্ুু রত (রাঃ) 

ানবুাোঃ াদফজ ফজু ক লা (রাঃ) 

রিরিএফ ও ব্লগ রিদয়্লনাঃ  The Greatest Nation 

SSSSSSSSSSSS 

এ বাআরির বাাংা ানবুাে মেীনা িাবরদকলন্স থেদক প্রকারলত দয়্রিদা। এরির থ বাআরি িাাআরিাং 

কদর এর ব্লগ ভাসন থবর করা দয়্দি াআারমক াআদমর াঅদরা রবস্তার করার জনু।  বাআরির মু 

বাাংা ানবুাদের রিরিএফ এখাদন িাউনদাি করা যাদব 

SSSSSSSSSSSSSSSSS 
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াআমাম জাারুিন য়ু্ুু রত (রাঃ) এর ভরুমকা 

 

حين الر حون الر هللا بسن  

 الخلفاء وهسود فاء الشر سيذ هحوذ سيذنا علي م والسال والصلوةـ  فعفي عذ واو في فو وعذ الذى هلل حوذا

اهابعذـ  الوفاء الكرام اهل واصحابه اله وعلي  

াঅরম এ গ্রদে খুাফাদের াআরতবৃত্ত তো াঅরমরু মুরমনীনদের জীবনচররত ররিবদ্ধ কদররি। যরত াঅবু বকর 

(রাাঃ) এর িূর্স রখাফত থেদক াঅমার যুদগর খরফা িযসন্ত ক খুাফাদয়্ াআাদমর রববরর্ স্থান থিদয়্দি। 

তাদের লানামদর াঅশ্চযসজনক ও রবস্ময়্কর ঘিনাবী, ওামা ও াঅাআম্মাদয়্ থকরামগদনর তদে মদৃ্ধলাী 

এ ভাণ্ডাররি বুািক চারোর কারদন প্রনয়্ন করা দয়্দি। 

াঅরম াদনক রবদয়্ কম চারদয়্রি, এ রবদয়্ও াদনক গ্রোরে প্ররনত দয়্দি -  থযগুদা াংরিষ্ট রবদয়্র 

জনু যদেষ্ট। তদব থগুদা রবলে রববরর্ ও াাংখু তদের ভাদর নুুব্জ। ফদ জারতর াফুরন্ত াঅগ্র 

থমিাদনার প্রদয়্াজদন ারত াংদেদি বাআরি রচনা কদররি। 

যারা রফতনা- ফাাদের মাধ্ুদম রখাফত োরব কদরদি, এ গ্রদে তাদের রববরর্ থিল করররন। াদনক উবী,  

াঅব্বাী, উবায়্েীদের নাম াঅরম বাে রেদয়্রি, ােচ তারা রখাফদতর োরব কদররিদা; কারন তাদের থনতৃত্ব 

ববধ্ রি না। তারা কুরাাআলও নয়্, াঅওয়্ামরা তাদের ফাদতমী বদতা। তাদের োো রি ারিিূজক। তারা 

াআাম বরভূসত থাক রি। তাদের মদধ্ু থকউ থকউ নবী- রুদের গার রেদতা। তারা মেিান, রযনা ও 

রনদজদক রজো করা ববধ্ থঘার্া কদররিদা। তাদের কাদি রলয়্া মতবাে প্রাধ্ানু থিদয়্রিদা। যাারব 

বদন, তাতাররদের থচদয়্ও উবায়্েীদের রফতনা রি জঘনু। তাাআ তার খরফা নয়্। তাদের রখাফত,  

াআমামত ও বাাআয়্াত ববধ্ রি না। 
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ানবুােদকর কো 

 

াঅল্লাম জাারুিন ুয়ু্ুরত (রাঃ) ররচত ‘তাররখু খুাফা’ খীফাদের জীবনবৃত্তান্ত ম্পরকসত একরি 

প্ররর্ধ্ানদযাগু গ্রে। রিীদক াঅকবর াঅবু বকর (রাাঃ) থেদক শুরু কদর ৯০০ রজরর িযসন্ত খীফাদের 

মদাত্তম জীবদনর াঅশ্চযসজনক বর্সনার এক ািূবস মাার এ বাআরি। াঅমাদের জানা মদত, বাাংা ভাায়্ এ 

রবদয়্র উির এরিাআ প্রেম ও িূর্সাঙ্গ রচনা। 

রবশ্বনরিত াআামী মনীা াঅল্লামা জাারুিন ুয়ু্ুরত (রাঃ) এর াননু ও ানবেু বাআরির ানুবাদের াঅলা 

াঅমার াদনক রেদনর। এাআ মান কাজরি মাপ্ত করদত থিদর াঅরম াঅজ কদর মীদি কৃতজ্ঞ। এ বাআরি 

প্রকাদলর উদেুাগ গ্রর্ করায়্ মেীনা িররবাদরর কাদি াঅমার ঋদর্র থকান থল থনাআ।  

বাআরির জরি তেগুদা জভাদব উিস্থািদনর থচষ্টা কদররি। াধ্ারর্ িাঠক, াঅদমমাজ রবদলত 

গদবকদের জ্ঞাদনর জগতদক মদৃ্ধ ও মরমারিত করদব বদ াঅমার রবশ্বা। মাদজ এ গ্রদের াঅদবেন 

রকরিত প্ররতরিত দও রনদজর শ্রমদক ােসক মদন করদবা। ানুবাে করার থেদে রনভুস িেরি ানুরর্ 

করদত থমাদিও করুিত াআরন। যতিুকু ম্ভব ুির করার থচষ্টা কদররি, তবুও থকান রবেগ্ধ িাঠদকর নজদর 

থকান ত্রুরি িরররেত দ তা েমা ুির েৃরষ্টদত থেখার ও িরামলস প্রোদনর ানুদরাধ্ রাআদা। াঅল্লা 

তাাঅা াঅমাদের এ থবািুকু জারতর কাদি মােৃত করুন, াঅমীন!! 

 

রবনীত, 

াদফজ ফজু ক লা 

াাং –  থিারলা, িুরাআ 

থিাস্ট + োনা –  থিারলা 

নওগাাঁ 
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ারুন যীদ অফ ুচাপয - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ২৫৬ 

www.almodina.com



 

 

অভীন ভুাম্মাদ অফ ুঅব্দলু্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ২৬৭ 

অর ভাভনু অব্দলু্লা অফরু অব্বা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ২৭২ 

অর ভতুাচভ চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ২৯১ 

অর মালও চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ২৯৬ 

ভতুামাচির অরাল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ২৯৯ 

অর ভনুতাচয চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩০৬ 

অর ভুতাচমন চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩০৮ 

অর ভতুাম চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৩০৯ 

অর ভুতাদী চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩১১ 

অর ভতুাভাদ অরাল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩১৪ 

অর ভতুামদ চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩১৮ 

অর ভওুতাপী চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩২১ 

অর ভওুতাদায চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =- - - - - - - - - - - -   ৩২৩ 

অর ওাচয চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩২৯ 

অয যামী চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৩৩ 
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অর ভতু্তাওী চরল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৩৬ 

অর ভুতাওপী চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৩৯ 

অর ভচত চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৪০ 

অত তলয় চরল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৪৫ 

অর ওালদয চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৫০ 

অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৫৪ 

অর ভওুতাচদ চফ অভচযল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৫৮ 

অর ভুতামায চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৬১ 

অর ভুতাযচদ চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৬৪ 

অয যালদ চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     ৩৬৭ 

অর ভওুতাপী চর অভচযল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৬৮ 

অর ভুতানচচদ চফল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৩৭৩ 

অর ভুতামা চফ অভচযল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ৩৭৫ 

অন নায চরদ দ্বীচনল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৩৭৮ 

অম মালয চফ অভচযল্লা অফ ুনয - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৮৪ 

www.almodina.com



 

 

অর ভুতানচয চফল্লা চাপয - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৩৮৬ 

অর ভুতাচভ অফ ুঅভাদ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৩৮৯ 

অর ভুতানচয চফল্লা অভাদ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৩৯৮ 

অর াচওভ চফ অভচযল্লা অফরু অব্বা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪০০ 

অর ভুতাওপী চফল্লা অফ ুযাফীঅ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪০৪ 

অর য়াচও চফল্লা আব্রাীভ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪০৭ 

অর াচওভ চফ অভচযল্লা অফরু অব্বা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪০৮ 

অর ভতুামদ চফল্লা অফরু পাতা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪১০ 

অর ভতুায়াচির অরাল্লা অফ ুঅফদুল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -৪১১ 

অর য়াচও চফল্লা ঈভয - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৪১৪ 

অর ভুতাচভ চফল্লা মাওাচযয়া - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪১৫ 

অর ভুতাআন চফল্লা অফরু পচর - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪১৬ 

অর ভতুামদ চফল্লা অফরু পাতা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ৪১৮ 

অর ভুতাওপী চফল্লা অফযু যাফী - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪২০ 

অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা অফরু ফাওা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ৪২১ 
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অর ভুতানচচদ চফল্লা অফরু ভুাচন - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪২২ 

অর ভতুায়াওচওর অরাল্লা - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪২৩ 

চযচষ্ট - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ৪২৫ 
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প্রাযচিও অলরাঘনা 

 

যারুলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ওতৃওৃ ঔরীপা ভলনানীত না ওযায যয 

ফামমায (যঃ) তায ভুনাদ গ্রলে মযত হুচাআপা (যাঃ) এয ফযাত চদলয় ফলরলঙন যম, াাফাকণ চচলে 

ওযলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অচন অভালদয চনয ওাঈলও ঔরীপা ভলনানীত 

ওযলঙন না যওন ?‛ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অচভ মচদ ওাঈলও যতাভালদয চনয 

ঔরীপা ভলনানীত ওচয, অয যতাভযা অভায ঔরীপায ফাধয , তলফ যতাভালদয ঈয অল্লা’য অমাফ 

ফতীণৃ লফ।‛ াচদচি াচওভ ভুতাদযাও গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙন, চওন্তু এ াচদচি দুফৃর। 

আভাভ ফুঔাচয (যঃ)  আভাভ ভুচরভ (যঃ) এওচি াচদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভায (যাঃ) এয খাতও মঔন 

ফৃা চদলয় অখাত ওলয, তঔন যরালওযা ফরলরা, ‚অচন ওাঈলও ঔরীপা ভলনানীত ওলয মান।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚চমচন অভায যঘলয় ভান, থৃাৎ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ), চতচন ঔরীপা ভলনানীত ওলযলঙন। তলফ 

অচভ যতাভালদয ঔরীপা ভলনানীত না ওলয ঘলর মাচি, ওাযন চতচন এবালফআ ঘলর যকলঙন -  চমচন অভায 

যঘলয় ভান, থৃাৎ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ।‛ 

দারালয়রুন নফুয়ত গ্রলে অভয চফন ুচপয়ালনয ফযাত চদলয় ফায়াচও (যঃ) অয আভাভ অভাদ (যঃ) 

ফণৃনা ওলযন, অরী (যাঃ) চাভার মুদ্ধ চলয়য য বালণ যদন। এলত চতচন ফলরন, ‚য চনতা, যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চঔরাপলতয ফযাালয অভালদয যথলও যওান প্রচতশ্রুচত যননচন, ফযং অভযা 

চনলচযাআ মযত অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যও ঔরীপা ভলনানীত ওলযচঙরাভ। চতচন ঔুফ বালরাবালফআ 

চঔরাপলতয ওাচ ওলযলঙন অয নশ্বয ৃচথফী যঙলে ঘলর যকলঙন। এযয চনলচয ওালঙ ভঙ্গর  ঙ্গত ভলন 

ওলয ঈভয (যাঃ) যও এ ওালচয চনয ভলনানীত ওলয মান। চতচন তযন্ত দক্ষতায ালথ চঔরাপলতয দাচয়ত্ব 

ারন ওলযলঙন অয দ্বীন আরালভয চবচত্তলও ক্ত স্থালন স্থান ওলযলঙন। এযয লনলওআ দুচনয়ায যভাল 

োয যপ্রচক্ষলত অল্লা মা ঘান তাআ পায়ারা ওলযলঙন।‛ 

াচওভ (যঃ) তায ভুতাদযাও গ্রলে অয ফায়াচও দারালয়র গ্রলে এ চফললয় ঈলল্লঔ ওলযলঙন যম, যরালওযা 

মযত অরীলও চচলে ওযলরন, ‚অচন চও ওাঈলও ঔরীপা ভলনানীত ওযলফন ?‛ চতচন ফরলরন, 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মঔন ঔরীপা ভলনানীত ওলয মানচন, তঔন অচভ তা চওবালফ 

ওযলফা ? অভায য যতাভযা ঔরীপা চনফৃাচঘত ওলয চনলফ, যমভন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য 

ঔরীপা ভলনানীত লয়চঙলরা।‛ 

মাাফী ফলরন, চয়ালদয ভলধয এ ওথা প্রচদ্ধ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মযত অরী 

(যাঃ) এয চঔরাপলতয চনয প্রচতশ্রুচত চনলয়চঙলরন, এিা ম্পূণৃ চভথযা। ওাযন ামীর চফন াযচীর ফলরন, 

এিা চও ওলয িফ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মযত অরীয চঔরাপলতয চনয প্রচতশ্রুচত 

চনলফন অয মযত অফু ফওয (যাঃ) ঔরীপা লফন ! মযত অফু ফওয যতা যঘলয়চঙলরন যম, যাুরুল্লা 
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াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মচদ ওালযা চনয চঔরাপলতয প্রচতশ্রুচত গ্রণ ওলযন, তলফ চতচন তায ধীনস্থ 

লফন। (ফায়াওী) 

আফলন া’দ (যঃ) াান (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ভৃতুযয য অভযা চঘন্তা ওলয যফয ওযরাভ যম, নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) নুচস্থচতলত অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যও আভাভ ফাচনলয়লঙন। 

ুতযাং, নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মালও অভালদয দ্বীলনয চনয গ্রণ ওলযলঙন, চতচন দুচনয়ায চনয 

মলথষ্ট।‛ 

আভাভ ফুঔাচয (যঃ) তায আচতা গ্রলে াপীনা (যাঃ) এয এ ফণৃনাচি চরলঔলঙন “  যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ মযত অফু ফওয (যাঃ), মযত ঈভয (যাঃ) অয মযত ঈভান (যাঃ) এয ফযাালয 

ফলরলঙন, ‚অভায য এযা ঔরীপা লফন।‛ আভাভ ফুঔাচয (যঃ) ফলরন, এ াচদচি চফশুদ্ধ নয়, ওাযন চফশুদ্ধ 

াচদ চদলয় প্রভাচণত যম, মযত ঈভয (যাঃ), মযত অরী (যাঃ)  মযত ঈভান (যাঃ) চনলচযাআ 

ফলরলঙন, নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ওাঈলও ঔরীপা ভলনানীত ওলযনচন। 

আভাভ াব্বান ঈলযাক্ত াচদচি অফুর অরী  ওলয়ওচন ফণৃনাওাযী যথলও এবালফ ফণৃনা ওলযলঙন যম, 

নফীলয় অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ভচচলদয চবচত্ত প্রতর য স্থালনয ভয় প্রথলভ াথয চনলচয 

ালত স্থালনয য অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যও ফরলরন, ‚যতাভায াথয অভায াথলযয াল যালঔা।‛ 

এযয মযত ঈভযলও মযত অফু ফওলযয াথলযয াল াথয যাঔলত ফরলরন। এযয মযত 

ঈভানলও মযত ঈভলযয াথলযয াল াথয যাঔলত ফরলরন। এযয ফরলরন, ‚অভায য এযাআ লফন 

ঔরীপা।‛ 

অফু ময (যাঃ) ফলরলঙন, এ াচদলয নলদ যওান ত্রুচি যনআ। ঈযন্তু, ালওভ তায ভুতাদযাও গ্রলে 

এভনিাআ ঈলল্লঔ ওলযলঙন। ফায়াচও দারাআর গ্রলে এ াচদলও চ ফলরলঙন। গ্রেওায ফলরলঙন, এ াচদ 

এফং মযত ঈভয (যাঃ)  মযত অরী (যাঃ) এয ওথায ভলধয যওান ংখলৃ যনআ। ওাযন তালদয ঈলদ্দয  

দাফী লরা, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ভৃতুযয ভয় চঔরাপত চফলয়ও যওালনা ুপষ্ষ্ট চনলদৃ 

প্রদান ওলযনচন অয ভৃতুযয অলক যম ওর আাযা চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ওলযচঙলরন, 

অভায ুন্নত  অভায যঔারাপালয় যালদায ুন্নলতয ঈয অভর ওযলফ। 

ালওভ (যঃ) অযফাম আফলন াচযয়া (যাঃ) এয ফণৃনায় এ াচদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অভায য অফু ফওয অয ঈভলযয অনুকতয ওযলফ।‛ এঙাো য দুলিা 

াচদ, মা চদলয় চঔরাপলতয আাযা যফয য়। 
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চঔরাপত ওযুাআলদয চনয 

অফু দাঈদ তায়ারাী তায ভুনাদ গ্রলে অফু ফাযমা’য ফযাত চদলয় ফণৃনা ওলযন, চঔরাপত ওুযাআলদয 

চনয ভানানআ। তাযা আনাপণূৃ চফঘাযওাযী, প্রচতশ্রুচত যক্ষাওাযী  যভলযফান। এ ফণৃনাচি তাফাযানী 

ফণৃনা ওলযলঙন।  

চতচযচভমী (যঃ) অফু হুযায়যা (যাঃ) এয ফযাত চদলয় ফণৃনা ওলযন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, ‚প্রান ওুযাআলদয, চফঘায চফবাক অনাযলদয এফং অমাদ াফীলদয চধওালয থাওা 

ঈচঘত।‛ এ াচদলয ওর নদ চ। 

আভাভ অভাদ (যঃ) তায ভুনাদ গ্রলে াচওভ আফলন নাচপ অয ঈতফা আফলন অবু্দল্লা’য ফণৃনা নওর ওলয 

চরলঔলঙন, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚চঔরাপত ওুযাআলদয, চফঘাযওাচ 

অনাযলদয অয অফালনয দাচয়ত্ব াফীলদয।‛ 

ফামমায (যঃ) মযত অরী (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ঔরীপাকণ ওুযাআলদয ভধয যথলও লফন। এলদয 

ভলধয যনওওাযকণ যনওওাযকলণয অভীয অয ফদওাযযা ফদওাযলদয অভীয। 

 

প্রথভ চযলিদ 

আভাভ অভাদ (যঃ) ফলরলঙন যম মযত াচপনা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অচভ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভলও ফরলত শুলনচঙ যম চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‘চঔরাপত ভাত্র চত্র ফঙয 

চিওলফ। এযয ফাদাী প্রথা এল মালফ।‛ অালফ ুনান এচি ফণৃনা ওলযলঙন। 

রাভাকণ ফলরন, যতাভালদয দ্বীন আরাভ প্রথলভ নফুয়ত  যভত চদলয় শুরু য়। এযয চঔরাপত  

যভত এল মায়, অয তাযয ফাদাী  তযাঘালযয প্রাদুবৃাফ খলি। 

অফদুল্লা চফন অভদ ফলরন, চাচফয চফন াভুযা (যাঃ) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যথলও 

ফণৃনা ওলযলঙন যম, ওুযাআলদয ফালযাচন ঔরীপা চতফাচত না য়া মৃন্ত আরাভ ফভয় চয়মুক্ত 

থাওলফ। এচি আভাভ ফুঔাযী অয আভাভ ভুচরভ (যঃ) ফণৃনা ওলযলঙন। এ াচদচি ওলয়ওবালফ ফচণৃত 

লয়লঙ। ‘আরালভয ওাচ িুি থাওলফ’, ‘আরালভয ওাচ ফযাত থাওলফ’ “  এ দুলিা দ্ধচত আভাভ অভাদ 

ওতৃওৃ ফচণৃত। 

আভাভ ভুচরভ (যঃ) এ াচদচি এবালফ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ফালযাচন াও চতফাচত য়া মৃন্ত 

ভুরভানলদয ওাচ ফযাত থাওলফ।‛ চতচন ফণৃনাচি এবালফ ফণৃনা ওলযলঙন, ফালযাচন ঔরীপা না অা 

মৃন্ত ভালচ আরাভ ঙাো নয চওঙ ুওামৃওয লফ না। ঈযন্তু আরাভ ক্ত  ংযচক্ষত থাওলফ ফালযাচন 
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ঔরীপা মৃন্ত। ফামমায এবালফ ফণৃনা ওলযলঙন, (যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন) অভায 

ফালযাচন ঔরীপা চতফাচত য়া মৃন্ত। 

এ ফণৃনাচি অফু দাঈদ এওিু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন এবালফ, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ খলয এলর 

ওুযাআযা তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয) ওালঙ এল চচলে ওযলরা, ফালযাচন ঔরীপায য চও 

লফ ? চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, এযয তযামে  চফৃঙ্খরা যদঔা চদলফ। এও 

ফণৃনায় যলয়লঙ, ঈম্মা’য আচভাওৃত ফালযাচন ঔরীপা মৃন্ত এ দ্বীন ফৃদা িুি থাওলফ। এচি আভাভ 

অভালদয যযয়ালয়ত। 

াান ূলত্র ফামমায ফণৃনা ওলযন, আফলন ভাঈদ (যাঃ) যও চচলে ওযা র, ওতচন ঔরীপা এ ঈম্মতলও 

ান ওযলফ ? আফলন ভাঈদ (যাঃ) ফরলরন, ‚এওচদন অভযা নফীলয় অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভলও এ ধযলণয প্রশ্ন ওলযচঙরাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরচঙলরন, ফচন আস্রাআরলদয 

নুরূ ফালযাচন।‛ 

ওামী অয়াম ফলরন, ঈক্ত াচদ অয ভাথৃ াচদল ঈলল্লচঔত ফালযাচন ঔরীপা যথলও িফত ঈলদ্দয লরা, 

এ ফালযাচন ঔরীপা চঔরাপলতয প্রচতদ্বচিতা অয আরালভয যৌমৃ- ফীমৃওালর অলফন। অয তালদয 

ফযাালয ঈম্মলতয আচভা (ঐওযভতয) থাওলফ। ওাযন দুবৃাফনায মুক ঈভাআয়া ফংলয য়ারীদ চফন আয়াচমলদয 

ানাভর যথলও শুরু য়, অয তা অব্বাচয়া চঔরাপত মৃন্ত ফযাত থালও। অব্বাচয়ালদয প্রচতষ্ঠায ভধয 

চদলয় ফনু ঈভাআয়ায ভূলরালিদ য়। 

ায়ঔুর আরাভ আফলন াচায (যঃ) ফুঔাচয যীলপয ফযাঔযা গ্রলে ওাচম অয়ালময ূত্র ধলয চরলঔলঙন, এ 

াচদলয ফযাালয ওাচম অয়ালময চবভতচি ঔুফআ ঘভৎওায। ওাযন চওঙ ুচফশুদ্ধ াচদ এ চবভতলও ভথনৃ 

ওলয যম, ভতর  যরাও ঔরীপায ফযাালয ঐওযভতয যালণ ওলয। এআ ঐওযভতয ফা আচভায থৃ লরা, 

যরালওযা ফাআয়ালতয ফযাালয নুকত অয মযত অফু ফওয (যাঃ), চযত ঈভয (যাঃ), চযত ঈভান 

(যাঃ)  মযত অচর (যাঃ) এয মুলকয ভলতা যওঈ ফাআয়ালতয ফযাালয ফাানা ওযলফ না। 

চপচপলনয চফফালদয ভয় দুআ চন প্রালওয অচফবৃাফ খলি। যচদন ভুয়াচফয়া (যাঃ) ঔরীপা যান অয 

যরালওযা আভাভ াান (যাঃ) এয ালথ চি ওযায য অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয ফযাালয আচভা তথা 

ঐওযভলতয যৌৌঁঙান। এযয আয়াচমলদয চফললয় আচভা য় অয আভাভ হুাআলনয ফযাালয ঐওযভতয য়চন, 

ফযং চতচন অলকআ ীদ যান। আয়াচমলদয ভৃতুযয য ভতাননওয যদঔা যদয় অয আফলন মুফাআলযয তযায য 

অফদুর ভাচরও চফন ভাযয়ালনয ফযাালয আচভা য়। অফদুর ভাচরও চফন ভাযয়ালনয য তায ঘায ুত্র 

য়াচরদ, ুরাআভান, আয়াচমদ অয চালভয ফযাালয আচভা য়। ুরাআভান অয আয়াচমলদয ভধযফতীৃলত 

ঈভয চফন অফদুর অচমলময চফললয় আচভা লয়চঙলরা। এ চাফ যভাতালফও ঔুরাপালয় যাচদা ঙাো 

াতচন ঔরীপা য়। অয এলত যভাি ঔরীপায ংঔযা দাৌঁোয় একালযা চন। ফালযাতভ ঔরীপা য়াচরদ চফন 

আয়াচমদ চফন অফদুর ভাচরও। তায ঘাঘা চালভয ভৃতুযয য তায ফযাালয আচভা য়। ঘায ফঙয য 
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যরালওযা তায প্রচত নাস্থা যালণ ওলয অয তালও তযা ওলয। এলত চফৃঙ্খরা যদঔা যদয় অয ভয় ঔুফআ 

দ্রুত ালে মায়। এযয যওান ঔরীপা ভলনানীত ওযায ফযাালয যরাওলদয অয যওান আচভা যনআ, ওাযন 

আয়াচমদ চফন য়াচরদ তায ঘাঘালতা বাআ য়াচরদ চফন আয়াচমলদয চফরুদ্ধাঘযণ ওলযচঙলরন। চতচন (আয়াচমদ 

চফন য়াচরদ) ল্প চওঙচুদন চীচফত চঙলরন। তায চতায ঘাঘায যঙলর ভাযয়ান চফন ভুাম্মাদ চফন ভাযয়ান 

তায চফরুলদ্ধ চয়রাব ওলযন। আয়াচমলদয যলরাও কভলনয য তায বাআ আব্রাীভ ফাদাী ালত যনন। চওন্তু 

ভাযয়ান চফন ভুাম্মাদ চফন ভাযয়ান আব্রাীভলও তযা ওলযন। এযয ফনু অব্বাচয়ায ালত তায তন য় 

অয তাযা তালও তযা ওলয। 

অব্বাচয়া ফংলয প্রথভ ঔরীপা লরন াপপা। চতচন দীখৃ ভয় যাচদণ্ড ধাযণ ওলযচঙলরন না। তায য 

তায বাআ ভনুয চঔরাপলতয দাচয়ত্ব যনন। চতচন দীখৃ ভয় যাচ ক্ষভতা অৌঁওলে থালওন। চওন্তু ফনু ঈভাআয়া 

যপষ্লন ংকচিত য়ায ওাযলণ াশ্চালতযয বূঔণ্ড তায ানাভলর তায াতঙাো লয় মায়। ফনু অব্বাচয়া 

চনলচলদয যাচত্বলও চঔরাপত ঈাচধলত বূচলত ওলয। তালদয ভয় লনও ভ্রষ্টাঘালযয প্রফতনৃ খলি অয 

নালভভাত্র চঔরাপত থালও। ক্ষান্তলয, অফদুর ভাচরও চফন ভাযয়ালনয মুলক ভুরভানকণ ূফৃ যথলও চশ্চভ 

মৃন্ত চফচয় চৃন ওলযচঙলরা। ঔরীপায নালভ ঔুৎফা াি ওযা লতা। ঔরীপায চনলদৃ ঙাো যওান লয চওঙ ু

লতা না। যপষ্ন যওন্দ্রীয় যওায যথলও চফচিন্ন য়া, যঔালন নাভভাত্র ঔরীপালদয দুফৃর ান অয তায 

ালথ চভলয ঈফায়দীলদয চঔরাপলতয প্রচত অফান -  এ ফআ ফাকদাদ যথলও চঔরাপলতয ওভওৃাণ্ড ঘলর 

মায়ায পর। চফার ভুচরভ াম্রালচযয ফৃত্রআ চঔরাপত চনলয় চফফাদ “  য এওআ ওাযন ঞ্চভ তাব্দীলত 

যপষ্লন ঙয়চন ঔরীপা দাফী ওলযলঙন। 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরচঙলরন, ফালযাচন ঔরীপায য চপতনা  চফৃঙ্খরা যদঔা 

চদলফ। ফস্তুত তাআ র। নযায় তযামে ঘরলরা অয তা দীখৃস্থায়ী লরা। চদন চদন তা ফৃচদ্ধ যলত থাওলরা। 

তাযা এিা ফযাঔযা ওযলরা যম, ফালযাচন ঔরীপা ম্পলওৃ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

বচফলৎফাণী আরালভয অচফবৃাফওার যথলও চওয়াভত মৃন্ত প্রলমাচয। থৃাৎ, ফালযাচন ঔরীপা প্রাথচভও মুলক 

যয অলফন “  এভন যওান আচঙ্গত যনআ। তাযা চওয়াভলতয অলক অলত ালযন। ুতযাং ফালযাচন 

ঔরীপা চতফাচত না য়া মৃন্ত এ ঈম্মলতয ধ্বং যনআ। এ ওথাগুলরা তাযা চনলচলদয ফে ফে ভুনাদ 

গ্রলে অফু ঔাচরলদয ফযাত চদলয় চরচফদ্ধ ওলয যযলঔচঙলরন। 

ফালযাচন ঔরীপায য চফৃঙ্খরা  চপতনা যদঔা চদলফ “  যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয এআ 

বচফলৎফাণীয ফযাঔযা তাযা এবালফ ওলযলঙ, এ চপতনা চদলয় চওয়াভলতয লূফৃয চপতনা  চফৃঙ্খরা ঈলদ্দয। 

তাযা ফালযাচন ঔরীপালও এবালফ কণনা ওলয “  ঔুরাপালয় যাচদায ঘাযচন, আভাভ াান, অভীয ভঅুচফয়া, 

মুফাআয অয ঈভয চফন অফদুর অমীম “এ অিচন। নফভ ঔরীপা ভুতাদী, ওাযন ফনু অব্বাচয়ায ঔরীপা 

ভুতাদী ফনু ঈভাআয়ায ঔরীপা ঈভয চফন অফদুর অচমলময ভলতা নযায়চফঘাযও চঙলরন। এযয ভাদী। 
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ফন ুঈভাআয়ায চঔরাপতলও বীচতপ্রদ ফণনৃাওাযী াচদভূ 

আভাভ চতযচভচম (যঃ) ফলরন, আঈুপ চফন াদ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ, আভাভ াান (যাঃ) ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয 

ওালঙ ফাআয়ালতয ভয় এও ফযচক্ত দাৌঁচেলয় আভাভ াান (যাঃ) যও ফরর, অচন ভুরভানলদয রচিত 

ওযলরন। চতচন ফরলরন, অল্লা অনায ঈয যভ ওরুন, অভালও ঔাযা ফরলফন না। ওাযন যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এও যালত ফনু ঈভাআয়ালও চভম্বলযয ঈয যদলঔ চফফচরত লয় লেচঙলরন, 

য ভয় “   

ثَشَ  أَْػط١ََْٕبنَ  ئَِّٔب ْٛ اٌَْى  

অয, 

اٌْمَْذسِ  ١ٌٍََْخِ  فِٟ أََٔضٌَْٕبٖ   ئَِّٔب  

(ূযা অর- ওাঈায অয ূযা অর- ওাদয) ফতীণৃ য়। 

থৃাৎ,  (ূযা অর-ওদলযয প্রথভ চতন অয়ালতয থৃ - ) ‚অচভ ম্মাচনত যালত ওুযঅনলও নাচমর 

ওযরাভ। অয অচন চও চালনন ম্মাচনত যাত চও ? ম্মাচনত যাত এও াচায ভালয যঘলয় যেষ্ঠ।‛ য 

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অনায ভৃতুযয য ফনু ঈভাআয়া াচায ভালয ভাচরও লফ। 

ওালভ ফলরন, অচভ চাফ ওলযচঙ, অভীয ভুয়াচফয়ায ফাআয়াত যথলও াচায ভা তালদয যাচত্ব চঙর, 

এলতািুওু ওভ যফী য়চন। 

আভাভ চতযচভচম (যঃ) ফলরন, এ াচদচি কযীফ। এচি ওালভ ওতৃওৃ ফচণৃত। মচদ চতচন চনবৃযলমাকয, চওন্তু 

তায ঈতর াদ ভাচহুর। এ াচদচি াচওভ ভুতাদযাও গ্রলে অয আফলন চাচযয চনলচয তাপীয গ্রলে চরচফদ্ধ 

ওলযলঙন। 

ালপম অফুর ািাচ (যঃ) ফলরন, াচদচি ভুনওায (স্বীওাযওাযী)। আফলন ওাচয এওআ চবভত য 

ওলযলঙন। আফলন চাচযয চনলচয তাপীয গ্রলে অব্বা চফন লরয দাদায ফযাত চদলয় চরলঔলঙন, যাুরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফনূ াওাভ চফন অলও (ফনু ঈভাআয়ালও) স্বলে যদলঔন, ফাদুলেয ভলতা এও 

ভচচরল নাঘলঙ। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ এিা ঔুফ ঔাযা ভলন লরা। এযয 

যথলও ভৃতুয মৃন্ত চতচন যওান চদন ভুঔ ঔুলর ালনচন। এ খিনায যপ্রক্ষালি এ অয়াত নাচমর য় “  

ب َِ ْؤ٠َب َجَؼٍَْٕب َٚ َّزِٟ اٌشُّ ٌٍَِّّٕبطِ  فِزَْٕخ   ئِّلَّ  أََس٠َْٕبنَ  اٌ  

‚অয অচভ যম দৃয যতাভালও যদচঔলয়চঙ, যিা অয ওুযঅলন ঈলল্লচঔত চবপ্ত ফৃক্ষ শুধু ভানুললয যীক্ষায 

চনয …‛ (ূযা অর- আযা, ১৭ : ৬০) 
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এ াচদলয নদগুলরা দুফৃর। তলফ অফদুল্লা চফন ঈভয (যাঃ), আয়ারা চফন ভাযযা (যাঃ) অয হুাআন চফন 

অচর (যাঃ) এয াচদগুলরা এ াচদলয ভথৃও। এ াচদচি অচভ চফচবন্ন দ্ধচতলত তাপীয অয ভানাদ 

গ্রলে ঈলল্লঔ ওলযচঙ। ঈযন্তু, অফাফুন নুমুর গ্রলে এ াচদলয চওঙিুা আাযা ওযা লয়লঙ। 

 

যমফ াচদল ফন ূঅব্বাচয়া চঔরাপলতয ুংফাদ যদয়া লয়লঙ 

আভাভ ফামমায নদ অফু হুযায়যা (যাঃ) এয াচদ চরলঔলঙন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

অব্বা (যাঃ) যও ফলরন, যতাভায যরাওলদয ভলধয নফুয়ত অয যাচত্ব ঈবয়আ যলয়লঙ। এ াচদলয নলদয 

ভলধয অলভযী দুফৃর। চওন্তু অফু নুয়াআভ দারালয়রুন নফুয়ত, আফলন অচদ ওালভর অয আফলন অাচওয 

চনলচয গ্রলে অলভযীয াচদচি ওলয়ওবালফ ফণৃনা ওলযলঙন। 

আভাভ চতযচভচম আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অব্বা 

(যাঃ) যও ফরলরন, যাভফায ওালর অনায যঙলরলও অভায ওালঙ চনলয় অলফন। অচভ তায চনয দুয়া 

ওলয চদলফা, মালত অল্লা অনায অয অনায অরাদলদয বালরা ওলযন। অব্বা (যাঃ) ওালর যঙলরলও 

ওাে চেলয় মযলতয যঔদভলত চনলয় অলন। চতচন দুয়া ওযলরন, য অল্লা, অব্বা অয তায যঙলরলও 

প্রওায  যকান গুনালয ভলধয ফাৌঁধলফন না এফং তালদয ক্ষভা ওরুন। য অল্লা, তালও অয তায 

অরাদলও যক্ষা ওরুন। 

আভাভ চতযচভচম চনলচয চালভ গ্রলে এতিুওুআ চরলঔলঙন। তলফ যামীন অর ঈফায়দী এ াচদচিয যলাংল 

এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন “  তায ফংল অভায চঔরাপত চাচয যাঔলফন। অভায ওালঙ এ াচদচি ঔুফআ 

ঘভৎওায। তাফাযাচন াফান যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, 

অচভ ফনু ভাযয়ানলও ফাযফায চভম্বলয ঈিলত যদলঔ ঔাযা বাফরাভ। মঔন ফনূ অব্বালও ফায ফায অলত 

যদঔরাভ, তঔন অভায বালরা রাকলরা। 

অফু নুয়াআভ অফু হুযায়যা (যাঃ) এয াচদ নদ হুচরয়া গ্রলে চরলঔলঙন, এওচদন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফাআলয এলর অব্বা (যাঃ) এয ালথ াক্ষাৎ য়। তঔন চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফরলরন, য অফুর পচর, অচভ অনালও এওচি ংফাদ চদলফা ? চতচন ফরলরন, ফযআ। 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, অল্লা যম ওাচ অভালও চদলয় শুরু ওচযলয়লঙন, য ওাচ 

অনায ন্তানলদয ভাধযলভ ভাপ্ত ওযলফন। 

এয ূত্রগুলরা দুফৃর। মযত অচর (যাঃ) এ াচদচি যম ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন তা অলযা দুফৃর। 

ঔতীফ আচতা গ্রলে আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, অনালদয যথলওআ এ ওাচ শুরু লয়লঙ, অনালদয চদলয়আ তা যল লফ। ীঘ্রআ এ াচদলয 

নদ চফতর াচযত চফফযণ ভুতাচদ চফল্লা ধযালয় অলরাঘনা ওযলফা। 
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অম্মায চফন আয়াায (যাঃ) এয অলযওচি াচদ ঔতীফ নদ ফণৃনা ওলযলঙন। অফু নুয়াআভ হুচরয়া গ্রলে 

চাচফয চফন অফদুল্লা (যাঃ) ফণৃনা ওলযন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরন, অব্বালয 

ফংলাদ্ভূত ফাদাকণ অভায ঈম্মলতয অভীয লফ। এচনয অল্লা তালদয দ্বীনলও চয়মুক্ত ওযলফন। (নদ 

দুফৃর) 

অফু নুয়াআভ দারালয়র গ্রলে চরলঔলঙন, আফলন অব্বা (যাঃ) ফলরন, ঈম্মুর পমর অভায ওালঙ এ াচদচি 

ফণৃনা ওলযলঙন -  চতচন ফলরন, অচভ এওচদন নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যঔদভলত 

ঈচস্থত লর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, যতাভায কলবৃ তু্র ন্তান যলয়লঙ। বুচভস্ট লর 

তালও চনলয় অভায ওালঙ এলা। চন্মগ্রণ ওযলর অচভ নফচাতওলও চনলয় তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) চফত্র যঔদভলত াচময রাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যআ ুলত্রয ডান ওালন অমান 

অয ফাভ ওালন আওাভত চদলরন। চনলচয রারা ভুফাযও নফচাতলওয ভুলঔ চদলরন অয নাভ যাঔলরন 

অফদুল্লা। এযয ফরলরন, ঔরীপাকলণয চতালও চনলয় মা। অচভ ভতর  খিনা অব্বালয ওালঙ ফণৃনা 

ওযরাভ। চতচন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দযফালয এল ওাযন চচলে ওযলরন। নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, অচভ চতযআ ফলরচঙ, য ঔরীপাকলণয চতা। তায ফং যথলও 

াপপা অয ভাচদয অচফবৃাফ খিলফ। ইা চফন ভাযআয়াভ (অঃ) এয ালথ চমচন নাভাম অদায় ওযলফন। 

দায়চরভা ভুনাদুর যপযলদৌ গ্রলে অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) এয এওচি ভাযপু াচদ ফণৃনা ওলযন। চতচন 

ফলরন, চঘলযআ ফনু অব্বাচয়ায ালত তাওা অলফ। মতক্ষণ তাযা লতযয ঘঘৃা ওযলফ, তালদয াত যথলও 

তাওা মালফ না। দালয ওতুনী আপযাদ গ্রলে আফলন অব্বালয ফণৃনা নদ চরচফদ্ধ ওলযলঙন। নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অব্বা (যাঃ) যও ফরলরন, মতক্ষণ মৃন্ত অনায ম্প্রদায় আযালও থাওলফ, 

ওালরা ওাে েলফ অয ঔুযাানফাী তালদয াাময ওযলফ, ততক্ষণ মৃন্ত তালদয ওালঙআ ক্ষভতা থাওলফ। 

এভন ফস্থায় ইা (অঃ) যও তালদয প্রদান ওযা লফ। এ াচদচি দুফৃর। তলফ আফলন চামী ভামুঅলতয 

ভলধয তা ফণৃনা ওলযলঙন। 

তাফাযাচন ওাচফলয ঈলম্ম ারভা (যাঃ) এয ভাযপু াচদ চরচফদ্ধ ওলযলঙন। নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফলরন, অভায ঘাঘায যঙলর অয অভায ফাফায চতাভলদয ন্তানলদয ভলধযআ চঔরাপত থাওলফ। 

অলওচর চওতাফুম মুঅপায় নদ অফু ফওয (যাঃ) এয ভাযপু াচদ ফণৃনা ওলযলঙন। ফনূ ঈভাআয়ায এও 

চদলনয চযফলত ৃফনূ অব্বা দুআচদন, অয এও ভালয চযফলত ৃদুআ ভা যাচত্ব ওযলফ। 

আফলন চাচচ ভামুয়ালত এ াচদচি ফণৃনা ওলযন। ওাযন এ াচদলয ফণৃনাওাযীলদয ভলধয যম ঔাযা, 

তালও ভুতাভ ফরা য়। ফস্তুত, ঔাযা যরাও চভথযা ফা ফচণৃত াচদল ভুতাভ না লত ালয। আফলন অচদ 

এআ ফণৃনাওাযীলও দুফৃরলদয ভলধয কণয ওলযলঙন। চওন্তু চতচন এ ফলরলঙন, এলত যওান ক্ষচত যনআ অয 

াচদলয থৃ মুচক্তগ্রায নয়। যওননা, ফনু অব্বাচয়ায মুলক শুধু যপষ্ন ঙাো ূফৃ যথলও চশ্চভ মৃন্ত তালদয 

যাচত্ব চঙর। তালদয ানাভর ১৩০ চচচয যথলও ২৯০ চচচয। এযআ ভলধয ভওুতাদায চঔরাপলতয দাচয়ত্ব 
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গ্রণ ওলযন। তায প্রাচনও দ্ধচতলত ভ্রাচন্ত ঙচেলয় লে, াশ্চালতযয বূঔণ্ডগুলরা াতঙাো লয় মায় অয 

এযয ভুচরভ াম্রালচয দারুন যাচওতা, অত্মওর অয ভতাননওয যদঔা যদয়, মায চফফযণ াভলন 

ঈস্থান ওযা লফ। এ চাফ যভাতালফও ফনূ অব্বাচয়ায ানাভর চঙর ১৬০ ফঙয। অয ফনূ ঈভাআয়ায 

২০ ফঙয। তাযভলধয আফলন মুফালয়লযয চঔরাপতওার নয় ফঙয ফাদ চদলর চতযাচ ফঙয র। ঈভাআয়ালদয মুক, 

মা অব্বাীয়লদয ানওালরয লধওৃ ভয়। 

মুফালয়য চফন ফাওায ভুঅচপওাত গ্রলে আফলন অব্বা (যাঃ) এয ফণৃনা নওর ওলযলঙন। আফলন অব্বা (যাঃ) 

ভুঅচফয়া (যাঃ) যও ফরলরন, অনাযা মচদ এওচদন যাষ্ট্র ঘারান, তলফ অভযা দুআচদন1 অনাযা এও ভা 

ঘারালর অভযা দুআ ভা1 অনাযা এও ফঙয ঘারালর অভযা দুআ ফঙয যাষ্ট্র ঘারালফা। 

মুফালয়য ভুঅচপওালত চরলঔলঙন, আফলন অব্বা (যাঃ) ফলরন, ওালরা তাওা অভালদয াশ্চাতয যথলও শুরু 

লফ। তাচযলঔ দালভও গ্রলে আফলন অাচওয চরলঔলঙন, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চতনফায 

মযত অব্বা (যাঃ) এয চনয এ দুয়া ওলযলঙন “ য অল্লা, অব্বা অয তায ন্তানলদয াাময ওরুন। 

এযয চযত অব্বা (যাঃ) যও লম্বাধন ওলয ফলরন, ঘাঘা, অচন চালনন না, অনায ফংধযলদয ভলধয 

ভাদী ভুয়াপপাও ঔুফআ বালরা ভানুল লফন। 

আফলন াদ তফওাত গ্রলে আফলন অব্বালয ফণৃনা চরলঔলঙনঃ এওচদন মযত অব্বা (যাঃ) অফদুর 

ভুত্তাচরলফয ফংধযলও এওচত্রত ওলযন। চতচন অচর (যাঃ) যও ঔুফআ বালরাফালতন। এচনয চতচন তালও 

ফরলরন, অচভ যতাভায াথ এওচি যাভৃ ওযলত ঘাআ, তলফ প্রথলভ যতাভায যাভৃ ঙাো ঘূোন্ত পয়ারা 

চনলত ঘাআ না। তুচভ নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যঔদভলত চকলয় অযম ওলযা, মচদ 

চঔরাপত অভালদয চনয না য়, তলফ অভযা অচ যথলওআ তালও যওান াত্তা চদলফা না। চযত অচর (যাঃ) 

ফরলরন, য ঘাঘা, চনশ্চয়আ চঔরাপত অনায চনযআ, ওালযা চক্ত যনআ অনায যথলও তা যওলে চনলফ। 

 

চদ্বতীয় চযলিদ 

দাআরাভী ভুনাদুর যপযলদৌ গ্রলে চরলঔলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অল্লা 

তাঅরা ফাদাীয চনয যম চাচতলও ৃচষ্ট ওলযলঙন, চতচন য চাচতয ওালর তর  ঞ্চারন ওলয চদলয়লঙন। এ 

াচদলয এওচন ফণৃনাওাযী ভাআাযা, চতচন চযতযক্ত। দাআরাভী এআ াচদচি চতন দ্ধচতলত ফণৃনা 

ওলযলঙন। াচওভ তায ভুতাদযাও গ্রলে আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও এ াচদচি ফণৃনা ওলযলঙন। 
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যালুর অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাদয, মা ফলৃল ঔরীপা মনৃ্ত তর ান্তচযত লয়লঙ 

রপী ত্বচযয়ালত চরলঔলঙন, ওাফ চফন মুফাআয (যাঃ) স্বযচঘত ওচফতা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ালন অফৃচত্ত ওযলর চতচন যলনয ঘাদযচি ওালফয প্রচত এ ভলভ ৃচঘচি চরলঔন যম, যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাদযচি দ াচায চদযালভয চফচনভলয় অভালও চদলয় দা। চওন্তু চতচন তা 

যদনচন। ওালফয ভৃতুযয য মযত ভুয়াচফয়া (যাঃ) তায ন্তানলদয ওাঙ যথলও চফ াচায চদযালভ ঘাদযচি 

চওলন যনন। এযয য ঘাদযচি ফনূ অব্বাচয়ায ঔরীপালদয ওালঙ তর ান্তচযত য়। 

রপী ঙাো নয যরালওযা এভনআ ফলরলঙ। 

মাাফী স্বযচঘত আচতা গ্রলে এিা চরলঔলঙন, ঔরীপালদয ঘাদযচি মযত ভুয়াচফয়ায ঔচযদওৃত ঘাদয না, 

ফযং যচি ঐ ঘাদয, মা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তাফুও মুলদ্ধ াচন্তয প্রতীওস্বরূ চনলচয 

চঘচি অয়রাফাীয প্রচত ািান। এযয াপপা চতনলা চদনালয ঘাদযচি চওলন যনন। অভায ভলত, 

মযত ভুয়াচফয়া যম ঘাদয চওলনচঙলরন, তা অব্বাীয় মুলক ঘুচয লয় মায়। আভাভ অভদ চফন াম্বর (যঃ) 

মুদ গ্রলে চরলঔলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যম ঘাদয লে প্রচতচনচধ দলরয ালথ াক্ষাৎ 

ওযলতন, তা যভাচত- ভুক্তা ঔচঘত চঙর। ঘায াত রম্বা, দুআ াত প্রস্থ এ ঘাদযচি ঔরীপালদয ওালঙ ক্রভান্বলয় 

তর ান্তচযত য়। ঘাদযচি ঔুফআ ুযালনা য়ায় তা ওাে চদলয় যেলও যাঔা লতা। ঔরীপাকণ দুআ ইলদ ঘাদযচি 

েলতন। ঈত্তযাচধওায ূলত্র ঘাদযচি এও ঔরীপা যথলও য ঔরীপায ালত ঘলর যমলতা। ফে ফে নুষ্ঠালন 

তাযা ঘাদযচি ফযওলতয চনয েলতন। 

ওচথত অলঙ, মঔন ভওুতাদায চপতনায় অক্রান্ত লয় চনত ন, তঔন এ ঘাদযচি চতচন লে চঙলরন। তায 

যলক্ত ঘাদযচি চফত্র য় অয যঔালনআ তা নষ্ট লয় মায়। 

 

চওঙ ুপায়ালয়দঃ 

ফচণৃত অলঙ যম, অব্বাীয় ফংলয ঔরীপাকলণয ভলধয এওচন শুরু ওলযলঙন, এওচন ভধযফতীৃলত যলয়লঙন, 

অয এওচন যল ওলযলঙন। ভনুয প্রফতনৃওাযী, ভাভুন ভধযফতীৃলত ফস্থানওাযী অয ভুতাদায ফৃওচনষ্ঠ। 

অব্বাীয় ফংলয ঔরীপালদয ভলধয াপপা, ভাদী অয অভীন ঙাো ফাচও ওলরআ দাীয কবচৃাত 

ন্তান। মযত অচর চফন অফু তাচরফ, াান চফন অচর চফন অফু তাচরফ এফং অভীন চফন যচদ ঙাো 

ালচভ ফংীয় ঔরীপা ালচভ ভালয়য কবচৃাত নন। এ ফণৃনাচি ুরী ফণৃনা ওলযলঙন। 

মাাচফ ফলরন, চযত অচর চফন অফু তাচরফ অয অচর অর ভওুতাপী ঙাো যওান ঔরীপায নাভ অচর চঙর 

না। অচভ ফরচঙ, চধওাং ঔরীপায নাভ এওও, নওর নাভ লনও ওভ। অফদুল্লা, অভদ, ভুাম্মাদ “  

এআ নাভগুলরা লনলওয চঙর। 

www.almodina.com



 

 

ফাকদালদয ফৃলল ঔরীপা ভুতাচভ মৃন্ত ওলরআ থৃও ঈাচধ ধাযণ ওলযচঙলরন। চভলয ঔরীপাকণ 

অলকয ঔরীপালদয ঈাচধ নুযণ ওলয চনলচলদয ঈাচধ ধাযণ ওলযন, যমভন “  ভুতানচয, ভুতাওপী, 

য়ালও, াচওভ, ভুতাদাত, ভুতায়াচির, ভুতাচভ, ভুতাআন, ওাচয়ভ, ভুতানচচদ। এয ভধয যথলও 

ভুতাওপী অয ভুতানচয চতনচলনয ঈাচধ চঙর, ফাচওগুলরা দুআ চলনয। 

ফনু অব্বাচয়ায ঔরীপাকলণয ভলধয যওঈ ফনু ঈফাআচদয ঔরীপালদয ঈাচধ গ্রণ ওলযনচন। ওাচয়ভ, াচওভ, 

তাচয অয ভুতানচয ঙাো। ভাচদ অয ভনুয অলক যথলওআ ঈফাআচদলদয ঈাচধ চঙর। ফনু অব্বাচয়ায 

ভলধয য ঈাচধ চঙর। 

যওঈ যওঈ ফলরন, ওাচয ঈাচধ ধাযণ ওলয ঔরীপা ফা ফাদা পরওাভ লত ালযন না। অভায ভলত, 

ভুতাওপী অয ভুতাআন ঈাচধ ধাযণওাযীয এওআ ফস্থা। যদঔুন, অব্বাীয়লদয ভলধয দুআচন ঔরীপায 

ঈাচধ চঙর নুরূ। তালদয তন লয়লঙ। তলফ ভুতামদ ঔুফআ ুন্দয ঈাচধ। 

বাচতচায স্থালন ভওুতাদা অয ভুতানচয ঙাো অয যওঈ ফলনচন। ভওুতাদা যাললদয য অয ভুতানচয 

ভুতাচলভয য ঔরীপা যান। (মাাফী) এওআ চতায চতন ুত্র অভীন, ভাভুন, ভুতাচভ ঙাো ারুন যচলদয 

ফংল ভুতানচয, ভুতাম ঙাো ভুতায়াচিলরয ফংল যামী, ভুওতাদা অয ভতী ঙাো ভওুতাদায ফংল যওঈ 

চঔরাপলতয দাচয়লত্ব অলচন। 

অফদুর অচিলওয ঘায ন্তান চঔরাপলতয দাচয়ত্ব চনলয়চঙলরন, মায দষৃ্টান্ত ঔরীপালদয ভলধয যনআ। তলফ এ 

দৃষ্টান্ত যাচা ফাদালদয ভলধয চফদযভান। অচভ ফলরচঙ, এ দৃষ্টান্ত ঔরীপালদয ভলধয যনআ। ভুতায়াচিলরয 

াৌঁঘ ন্তান চঙর “  ভুতাআন, ভুতামদ, ভুতাওপী, ওাচয়ভ অয ভুতানচচদ। চতা চীচফত থাওা ফস্থায় 

মযত অফু ফওয (যাঃ) অয ফওয অর তায়ী চফন ভতী ঙাো যওঈ ঔরীপা নচন। অফু ফওয অর তায়ী’য 

চতায যাযারাআচ য়ায় চতচন যঙলরলও ঔরীপা ভলনানীত ওলযন। 

রাভালয় যওযাভ ফলরন, চমচন চতায চীফদ্দায় চঔরাপলতয ওণৃধায লয়লঙন, চতচন অফু ফওয (যাঃ)। চতচন 

মুফযাচ চনধৃাচযত ওলযচঙলরন, ফৃপ্রথভ ফাআতরু ভার কিন ওলযন অয ওুযঅন যীপলও গ্রে অওালয রূ 

যদন। 

চমচন ফৃ প্রথভ অচভরুর ভুচভনীন ফলরলঙন, ঘাফুও ভাযায প্রথা প্রফতনৃ ওলযলঙন, চচচয লনয ূঘনা 

ওলযলঙন, আচতা ধযয়লনয চনলদৃ চদলয়লঙন অয চফঘাযারয় প্রচতষ্ঠা ওলযলঙন, চতচন লরন ঈভয পারুও 

(যাঃ)। 

ঈভান কনী (যাঃ) ফৃপ্রথভ ঘাযণবূচভ চনধৃাযণ ওলযন, চায়কীয যদন, চভুঅয প্রথভ অমান অয 

ভুয়ামচমনলদয বাতা চনধৃাযণ ওলযন, ঔুৎফায় ওম্পন ৃচষ্ট না ওযা অয ুচর চনলয়াক যদন। 

চমচন ফৃপ্রথভ চনলচয চীফদ্দায় চনলচয ুত্রলও মুফযাচ চললফ যখালণা যদন অয চনচ যফায চনয যরাও 

চনলয়াক ওলযন, চতচন লরন ভুয়াচফয়া (যাঃ)। 
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মায দযফালয ফৃপ্রথভ ত্রুয ওািা ভাথা এলচঙলরা, চতচন লরন মুফালয়য (যাঃ)। 

ফৃপ্রথভ ভুদ্রায় চনলচয নাভ ংওন ওলযন অফদুর ভাচরও চফন ভাযয়ান। 

ফৃপ্রথভ চনলচয নাভ যখালণা ওযলত চনললধ ওলযচঙলরন য়াচরদ চফন অফদুর ভাচরও। 

ফনু অব্বাচয়ায ঔরীপাকণ ফৃপ্রথভ নতুন নতনু ঈাচধ অচফস্কায ওলযন। 

আফলন পাচরুল্লা ফলরন, যওঈ যওঈ ফলরলঙন, ফনূ অব্বাীয়ায ভলতা ফনু ঈভাআয়া ঈাচধ গ্রণ 

ওলযচঙলরন। অভায ভলত, চওঙ ুঐচতাচও চরলঔলঙন যম, ভুয়াচফয়া (যাঃ) অন-নাচরুদ্দীচনল্লা, আয়াচমন 

অর ভুতানচচয, ভুয়াচফয়া চফন আয়াচমদ অয যাচচ আরার াও, ভাযয়ায অর ভুতাচভন চফল্লা, অফদুর 

ভাচরও অর ভুয়াপচপও অভচযল্লা, তায যঙলর য়াচরদ অর ভনুতাওচভ চফল্লা, ঈভয চফন অফদুর 

অচমম অর ভাুভ চফল্লা, আয়াচমদ চফন অফদুর ভাচরও অর ওাচদয চফ ুনাঅল্লা অয আয়াচমদ নালও 

অর াচওয চফন অন অচভল্লা ঈাচধ গ্রণ ওলযন। 

মায প্রচতশ্রুচত চনলয় চফচবন্ন ওথা লয়চঙলরা, চতচন লরন াপপা।  

চমচন ফৃপ্রথভ যচযাচতচফৃোনীলদয যডলও তালদয ওথা ভলতা ওাচ ওযলতন অয চনলচয যকারাভলদয চফঘাযও 

লদ চধচষ্ঠত ওলযন অয অযফলদয যঘলয় তালদয প্রাধানয চদলতন, চতচন লরন ভানুয।  

ভাচদ ফৃপ্রথভ চবন্ন ভতাফরম্বীলদয ভতফাদ ঔণ্ডলনয চনয গ্রে যঘনা ওযান। 

চমচন ফৃপ্রথভ রাকালভয ভলধয চ, ফল্লভ প্রবৃচত চনলয় সনয চযঘারনা ওলযন চতচন লরন াদী।  

চমচন ফৃপ্রথভ চও যঔলরলঙন চতচন ারুনুয যচদ।  

যম ঔরীপালও ফৃপ্রথভ ঈাচধ ডাওা য় অয চমচন ফৃপ্রথভ ঈাচধ চনলচয নাভ চরলঔলঙন চতচন লরন 

অভীন।  

ভুতায়াচির ফৃপ্রথভ ভুরভান ফন্দীলদয যাাও চনচদষৃ্ট ওলযন। ভুতায়াচিরলও ফৃপ্রথভ তুওৃীযা ীদ 

ওলয যদয়। এ খিনা নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয এওচি াচদলয ভথওৃ, মা তাফাযাচন 

আফলন ভাঈদ যথলও নওর ওলয ফণৃনা ওলযলঙন। নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, 

তওুৃীযা মতক্ষণ মৃন্ত যতাভালদয ফওা চদলফ, তায অক ভুূতৃ মৃন্ত যতাভযা তালদয ফওা চদলফ। ওাযন 

ফৃপ্রথভ তাযাআ অভায ঈম্মলতয ফাদাী অয অল্লা’য চনয়াভত যওলে চনলফ। 

চমচন ফৃপ্রথভ চচযয ােমুক্ত যাাও অয যঙাি িুচ ফযফায ওলযলঙন, চতচন ভুতাআন।  

ভুতাম ফপ্রথভ যখাোলও স্বলণৃয রংওাযাচদ োন।  
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মায ঈয ফৃপ্রথভ তযাঘায  প্রচতলাধ গ্রণ ওযা য়, চতচন লরন ভতুাভাদ। তায ওর ঔযঘ ফি ওলয 

যদয়া লয়চঙলরা অয তালও কৃফন্দী ওলয যাঔা য়। 

চমচন ফৃপ্রথভ চফঘচরত ফস্থায় ঔরীপা ভলনানীত ওলযচঙলরন, চতচন লরন ভওুতাদায। 

যামী লরন যল ঔরীপা, মালও থৃ অয সনয যথলও চফচিন্ন ওলয যদয়া য়। চতচন ওচফতা অওালয ঔুৎফা 

চদলতন, ফভয় নাভালচয আভাভচত ওযলতন, বাললদয চনলচয াভলন ফচলয় যাভৃ ওযলতন, ঔুরাপালয় 

যালদীনলদয ঘারঘরন যভলন ঘরলতন।  

ভুতানচয ফৃপ্রথভ ফযফহৃত ঈাচধ গ্রণ ওলযন, চমচন ভুতানচলনয য ঔরীপা যান। 

অয়ালর অওাযী গ্রলে যলয়লঙ, চমচন ফৃপ্রথভ ভালয়য চীফদ্দায় ঔরীপা যান, চতচন লরন ঈভান কনী 

(যাঃ)। এযয াদী, যচদ, অভীন, ভুতায়াচির, ভুতানচয, ভুতাআন, ভতুাম, ভুতামদ অয ভতী। অফু 

ফওয (যাঃ) অয অর তায়ী ঙাো যওঈ চতায চীফদ্দায় চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযনচন। 

ূরী ফলরন, অফদুর ভাচরলওয দুআ তু্র য়াচরদ অয ুরাআভালনয চননী আয়াচমদ নালওম অয আব্রাীলভয 

চননী াীন এফং াদী  যীলদয চননী চঔমযান ঙাো যওান নাযী দুচন ঔরীপা প্রফ ওলযন চন। তলফ 

অভায ভলত, এলক্ষলত্র অব্বা  াভমায চননী এফং দাঈ  ুরাআভালনয চননীলও ন্তবুৃক্ত ওযা ঈচঘত। 

দাঈদ অয ুরাআভান ভুতায়াচিলরয যল দুআ ন্তান। 

পায়দা ১ “  ফনু ঈফাআলদয যঘৌদ্দ চন ঔরীপা ঈাচধ গ্রণ ওলযচঙলরন। তাযা লরন ভাদী, ওাচয়ভ, ভানুয, 

ভুয়াম, অচমম, াচওভ, তাচয, ভুতানচয, ভুতারা, অভয, াচপম, চাপয, ওালয়ভ, অলদ চভয। 

তালদয ফাদাীয ূঘনা ২৯০ চচচযলত অয তন ৫৬৭ চচচযলত। 

পায়দা ২ “ মাাফী ফলরন, তালদয যাচত্ব চি ঈাও অয আহুদীলদয যালচযয নুরূ চঙর। ুতযাং 

তালদয যাচত্বলও চঔরাপত ফরা যমলত ালয না। 

পায়দা ৩ “  াশ্চালতয ফনু ঈভাআয়ায ভধয যথলও মাযা চঔরাপত প্রাপ্ত লয়চঙলরন, তাযা ঈফাআচদলদয তুরনায় 

যীয়ত, ুন্নত, আনাপ, দয়া, োন, চচাদ প্রবচৃত যথলও ঈত্তভ। তাযা ংঔযায় যফী চঙর অয যপষ্লন এওআ 

ভলয় াঘচন ঔরীপা দাফী ওলয। 

লনও প্রফীণ রাভালয় যওযাভ ঔরীপালদয আচতা চরলঔলঙন। তালদয ভধয যথলও রাপচুয়া নাফী দুআ ঔলণ্ড 

এওচি আচতা গ্রে যঘনা ওলযন। এলত চতচন ওাচলযয মুক মৃন্ত চরচফদ্ধ ওলযলঙন। ূরী শুধ ুফনু 

অব্বাচয়ায আচতা ম্বচরত এওচি আচতা প্রণয়ন ওলযলঙন, এচি অচভ যদলঔচঙ। চতচন ওাচলযয মুক 

মৃন্ত চরলঔলঙন। আফলন চাচী শুধু অব্বাীয়লদয আচতা চরলঔলঙন, এলত নাচলযয মুলকয খিনাফরী স্থান 

যলয়লঙ। এ ফআচি অচভ ধযয়ন ওলযচঙ। অফুর পচর অভদ চফন অফু তাচয অর ভুরুমী ২৮০ 

চচচযলত আলন্তওার ওলযন। চতচন ফে ভালয ওচফ অয ুলরঔও চঙলরন। চতচন অব্বাচয়লদয আচতাচনবৃয 

www.almodina.com



 

 

এওচি গ্রে চরলঔন। এলত ফনূ অব্বাচয়ায অভীয অফূ ারুন চফন ভুাম্মাদ অর অব্বাীয়ায মুক মৃন্ত 

ঈলল্লঔ যলয়লঙ। 

পায়দা ৪ “  ঔতীফ চরলঔলঙন, মযত ঈভান চফন অপপান (যাঃ) অয ভাভুন ঙাো যওান ঔরীপা ওুযঅলনয 

ালপচ চঙলরন না। অভায ভলত এচি বুর। ফযং চফশুদ্ধ চবভত লরা, অফু ফওয চচদ্দও (যাঃ)  ওুযঅলনয 

ালপচ চঙলরন। এওদর ঐচতাচও এ চবভলতয ভথৃও। নফফী তামীফ গ্রলে চরলঔলঙন, নফী অওযাভ  

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পালতয য অচর (যাঃ) ওুযঅন চপম ওলযন। 

পায়দা ৫ “  আফনু ায়ী ফলরন, ঔরীপা তাচলযয ফাআয়াত গ্রলণয ভয় অচভ যঔালন ঈচস্থত চঙরাভ। 

তাচয াদা ওাে লে ঙাতায চনলঘ ঈলফন ওলযচঙলরন। চতচন চনলচয ঘাদয লে চঙলরন অয নফী 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাদযচি ওাৌঁলধয ঈয যযলঔচঙলরন। ভন্ত্রী চযলদ চভম্বলয অয যনাচতকণ 

চৌঁচেয ঈয দাৌঁচেলয় চঙলরন। যরাওলদয যথলও এ ওথা ফলর চতচন ফাআয়াত গ্রণ ওযাচিলরন “  অচভ 

অনালদয যনতা  আভাভ, মায নুযণ  অনকুতয ওযা ৃচথফীয ওলরয চনয পযম। তায চফত্র নাভ 

যীপ, ুন্নলত যাুর (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অয অচভরুর ভুচভনীলনয আচচতালদয চনয ফাআত 

ওযচঙ। চতচন ঙাো অয যওান ঔরীপা যনআ। 
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অফ ুফওয চদ্দীও যাচদয়াল্লাহু অনহু 

 

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয এয ঔরীপা। তায নাভ অফদুল্লা চফন 

অচফ ওুাপা ঈভান চফন অলভয চফন অভয চফন ওাফ াদ চফন তায়ভ চফন ভুযযা চফন ওাফ চফন রুয়াআ চফন 

কাচরফ অর ওাযী তায়ভী। তায ফং যম্পযা ভুযযা চফন ওাফ মৃন্ত যৌৌঁলঙ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ালথ চভলর যকলঙ। 

আভাভ নফফী তামীফ গ্রলে চরলঔলঙন, অফু ফওয (যাঃ) এয প্রচদ্ধ নাভ চঙর অফদুল্লা। এিা চফশুদ্ধতভ 

চবভত। যওঈ যওঈ ফলরন, তায নাভ অচতও। তলফ ওর রাভা এলত এওভত নন। তালদয ভলত এিা তায 

ঈাচধ, ওাযন আভাভ চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন াচদ যীলপ যলয়লঙ, চতচন চাান্নালভয অগুন যথলও অচতও 

থৃাৎ ভুক্ত। 

যওঈ যওঈ ফলরন, চতচন যৌন্দমৃ  ুদৃলনয ওাযলন অচতও ঈাচধলত বচূলত যান। ওাযন অচতও থৃ 

যৌন্দমৃ  ওাচন্তভয়। ওালযা ভলত, অফু ফওয (যাঃ) এয উধ্বৃতন ূফৃুরুললদয ভলধয যওান ত্রুচি চঙর না ফলর 

তালও অচতও ফরা য়। 

ভুঅফ চফন মুফাআয  প্রভুঔ ফযচক্ত চরলঔলঙন, ভুচরভ ঈম্মা এ চফললয় এওভত যম, তায ঈাচধ চঙর 

চদ্দীও। ওাযন চতচন চনবলৃয়  চনঃংলওালঘ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআচ য়া াল্লালভয নফুয়লতয াক্ষয 

প্রদান ওলযন অয চফশ্বালয ঈয ির চঙলরন। চতচন ওঔলনা যওান ওালচ এতিুওু চঙা নচন। আরালভয 

ভলধয তায ভমৃাদা ফায ীললৃ। চদ্দীও ঈাচধ প্রাচপ্তয যক্ষলত্র চভযালচয খিনা প্রচদ্ধ। চতচন ওাচপযলদয চফালফ 

চনলচয চঘন্তা- যঘতনায ঈয চফঘর চঙলরন অয নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চবভতলও তয 

ফলর াক্ষয চদলয়চঙলরন।  

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ চচযত ওযা, চনলচয চযফালযয ভায়া তযাক ওযা, গুায় 

 যকািা যাতর ায় তায দৃালযয (যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয) যফা প্রদানলও চনলচয চনয 

ওতফৃয ভলন ওলয যনয়া, ফদয মুলদ্ধ ওথা ফরা, হুদায়চফয়ায প্রান্তয যথলও ভিায় প্রলফ ওযলত না াযায় 

যরাওলদয ভলধয যম ংয় যদঔা যদয় তা দূয ওযা, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যআ াচদ 

মা শুলন চতচন যওৌঁলদচঙলরন। াচদচি র “  অল্লা তাঅরা তায এও ফান্দালও দুচনয়া ফা অচঔযাত দুলিায 

এওচি যফলঙ যনয়ায ফওা চদলয়লঙন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পাত ংক্রান্ত 

অয়ালতয ফযাালয সধমৃ ধাযণ ওযা, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পালতয য ঔুৎফায 

ভাধযলভ যরাওলদযলও ান্ত যাঔা, ভুরভানলদযলও মুচক্তচদ্ধ ঈলদলয ওাযলন চঔরাপলতয চনয প্রস্তুত 

য়া, ঈাভা চফন মালয়দলও সলনয ওালয চচযয়ায ািালনা অয এ চদ্ধালন্ত ির থাওা, দুফৃর ভুূলতৃ 

ভুযতাদলদয ালথ রোআ ওযা অয এ ফযাালয াাফালদয ম্মত ওযালনা, চচযয়া চফচয় ওযা, চচযয়া 

চনধৃাযণ ওযা “  এ ফআ তায প্রওৃষ্টতা, যেষ্ঠত্ব  সফচষ্টয। 
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মযত অফু ফওয (যাঃ) এয ননয গুণাফরীয যওান চযীভা যনআ, মা এআ ংচক্ষপ্ত চযলয ঈলল্লঔ ওযা 

যমলত ালয (এিা আভাভ নফফীয চবভত)। তলফ অভায আিা লরা, অভায মতিুওু চানা অলঙ, য নুমায়ী 

ওলয়ওচি ধযালয় তা চফতর ালয চরঔলফা। 

 

নাভ  ঈাচধ     

আফলন ওাচয (যঃ) ফলরন, এ ফযাালয ওর রাভা এওভত যম, তায নাভ অফদুল্লা চফন ঈভান। তলফ 

আফলন চযীন (যঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযন যম, তায নাভ অচতও। চফশুদ্ধ চবভত লি, অচতও র 

তায ঈাচধ। এ চনলয় ভতলবদ যলয়লঙ যম, এ ঈাচধ ওঔন অয যওন য়। যওঈ যওঈ ফলরন, তায যৌন্দমৃ 

অয ুদৃলনয ওাযলন তালও এ ঈাচধ যদয়া য়। রালয় চফন াদ, অভদ চফন াম্বর প্রভুঔ এ ফণৃনাচি 

ফচণৃত ওলযলঙন। 

অফু নুয়াআভ চরলঔলঙন, ুণযভয় ওালচ গ্রফতীৃ য়ায ওাযলণ তালও এ ঈাচধ যদয়া য়। যওঈ যওঈ ফণৃনা 

ওলযন, তায ফংলয ূফৃুরুললদয ঘচযলত্র যওান ফাদ না থাওায ওাযলন তালও এ ঈাচধলত বূচলত ওযা 

লয়লঙ। ওালযা ভলত, তায নাভ অচতও যাঔা লয়চঙলরা, যফতীৃলত অফদুল্লা নাভ য়। 

ওাচভ চফন ভুাম্মাদ যথলও তাফাযাচন ফণৃনা ওলযন, চতচন অফু ফওয (যাঃ) এয নাভ অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) 

যও চচলে ওযলর অলয়া (যাঃ) ফরলরন, ‚অফদুল্লা।‛ প্রশ্ন ওযা লরা, যরালওযা যতা অচতও ফলর। 

অলয়া (যাঃ) ফরলরন, অফু ওুাপায চতন ুত্র “  অচতও, ভুচও অয ভুতাআন। 

ভুা চফন তারা (যাঃ) যথলও আফলন ভান্দা অয আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযন, অচভ অফু তারা (যাঃ) যও 

চচলে ওযরাভ, অফু ফওলযয নাভ অচতও যাঔা লরা যওন ? অফু তারা (যাঃ) ফরলরন, তায চতায যওান 

ন্তান চীচফত থাওলতা না। তায চলন্ময ভয় তায চতা তালও চনলয় ওাফা চযলপ চকলয় অযম ওযলরন “  য 

অল্লা, এ নফচাতওলও ভৃতুয ফচধ অচতও (ভকু্ত) ওলয অভালও দান ওরুন।  

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও তাফাযাচন ফণৃনা ওলযলঙন, রাফণযভয় অওৃচতয চনয তায নাভ অচতও যাঔা য়।  

অলয়া (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযন, াচযফাচযওবালফ তায নাভ অফদুল্লা যাঔা য়। তলফ 

চতচন অচতও নালভ চধও প্রচদ্ধ লয় মান।  

এও ফণৃনায় অলঙ, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তায নালভ যযলঔচঙলরন অচতও। 

ভুনাদ গ্রলে অফু আয়ারা চরলঔলঙন, আফলন াদ (যঃ) অয াচওভ (যঃ) ফণৃনা ওলযলঙন যম অলয়া (যাঃ) 

ফলরলঙন, এওচদন অচভ চনলচয খলয চঙরাভ। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ াাফীলদয চনলয় 

খলযয ফাযান্দায় চঙলরন। অভালদয ভলধয এওচি দৃায অোর চঙলরা। এভন ভয় অফু ফওয (যাঃ) যঔালন 

এলরন। যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, যম চাান্নালভয অগুন যথলও চঘযভুক্ত ফযচক্তলও 
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যদঔলত ঘায়, য যমন অফু ফওযলও যদলঔ। াচযফাচযওবালফ তায নাভ যাঔা য় অফদুল্লা, তলফ চতচন অচতও 

নালভ প্রচদ্ধ যান। 

চতযচভচম  াচওভ ফণৃনা ওলযন যম অলয়া (যাঃ) ফলরলঙন, এওচদন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয যঔদভলত অফু ফওয (যাঃ) ঈচস্থত লর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, য অফু 

ফওয, অল্লা তাঅরা যতাভালও চাান্নালভয অগুন যথলও ভুক্ত ওলযলঙন। যচদন যথলওআ তায নাভ য় 

অচতও। 

অফদুল্লা আফলন মুফালয়লযয ূলত্র ফামমায অয তাফাযাচন ফণৃনা ওলযন, চচদ্দলও অওফলযয (থৃাৎ, অফু 

ফওলযয) নাভ অফদুল্লা চঙলরা। এওচদন নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, যতাভালও 

চাান্নালভয অগুন যথলও ভুক্ত ওযা লয়লঙ। যচদন যথলও তায নাভ য় অচতও। অয চদ্দীও ঈাচধ 

চালচরয়ালতয মুক যথলওআ চঙলরা। ওাযন চতচন ফভয়আ তয ফরলতন। এ ফণৃনাচি ভুচদ চরচফদ্ধ 

ওলযলঙন। এিা ফরা লয় থালও যম, চতচন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয অনীত ংফাদলও 

তযাচয়ত ওযায় তালও চদ্দীও ঈাচধ যদয়া য়। ওাতাদা  আফলন আাও ফলরন, চভযালচয যালতয 

যচদন যথলও অফু ফওয এ ঈাচধপ্রাপ্ত যান। 

াচওভ তায ভুতাদযাও গ্রলে মযত অলয়া (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযন, ভুচযওযা অফু ফওলযয যঔদভলত 

ঈচস্থত লয় ফরলরা, অচন চও চওঙ ুচালনন ? অনায ফিু কত যালত ফায়তরু ভওুাদ্দা যৌৌঁলঙ চকলয়চঙলরা 

ফলর দাফী ওলযলঙন। অফু ফওয ফরলরন, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চও এবালফআ ফলরলঙন ? 

ভুলযওযা ফরলরা, যা। অফু ফওয ফরলরন, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) মচদ ওার- িযা দূয 

অভালনয ংফাদ যফযা ওলযন, তফু অচভ তা চফশ্বা ওযলফা। এ ওাযলণ তালও চদ্দীও ঈাচধলত বূচলত 

ওযা য়। এ াচদচি অনা (যাঃ) অয অফু হুযাআযা (যাঃ) যথলও তাফাযাচন ফণৃনা ওলযলঙন।  

ভুনাদ গ্রলে াদ চফন ভানুয চরলঔলঙন, চভযালচয যালত যপযায ভয় নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ‘মী যতায়া’ নাভও স্থালন যৌৌঁলঙ ফরলরন, য চচফযাইর, অভায ম্প্রদায় অভালও তযাচয়ত ওযলফ না। 

মযত চচফযাইর (অঃ) ফরলরন, অফু ফওয অনালও তযাচয়ত ওযলফন, চতচন চদ্দীও। 

তাফাযাচন ‘অতা’ গ্রলে অয াচওভ ‘ভুতাদযাও’ গ্রলে চরলঔলঙন, মযত অচর (যাঃ) যও আফলন ঈালয়য 

ফরলরন, অফু ফওয যতা যআ ভান ভনীলী, মায নাভ অফদুল্লা। চচফযাইর অয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ তায নাভ যালঔন চদ্দীও। চতচন অভালদয নাভাম চেলয়লঙন অয চতচন লরন যাুলর 

অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঔরীপা। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তায ভাধযলভ 

অভালদয দ্বীলনয ওাচ ওলয চনলয়লঙন, অয অভযা দুচনয়ায ওাচ ওলয যনয়ায চনয তায প্রচত যাচচ লয়চঙ।  

অফু আয়াআয়া যথলও দাযা ওুতনী অয াচওভ ফণৃনা ওলযন, অচভ ংঔযফায মযত অচর (যাঃ) যও চভম্বলযয 

ঈয দাৌঁচেলয় ফরলত শুলনচঙ, অল্লা তাঅরা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ভুঔ চদলয় তায 

নাভ চদ্দীও যযলঔলঙন। 

www.almodina.com



 

 

াচওভ চফন াদ যথলও তাফাযাচন ফণৃনা ওলযন, এওচদন মযত অচর (যাঃ) ওভ ওলয ফরলরন, অফু ফওলযয 

নাভ অল্লা তাঅরা অভান যথলও নাচমর ওলযলঙন। াচদল ঈহুলদ যলয়লঙ, ঈহুদ াাে নলে ঈিলর ফরা 

লরা -  যথলভ মা, যতাভায ফুলও চদ্দীও অয ীদ যলয়লঙন। 

চচদ্দলও অওফলযয (অফু ফওলযয) ভা তায চতায ঘাঘালতা যফান। তায নাভ ারভা চফনলত ঔয চফন চফন 

অলভয চফন ওাফ, তায ঈাচধ ঈম্মুর ঔালয়য। মুচয ফলরন, এ ফণৃনাচি আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন। 

 

চন্মগ্রণ  রারন- ারন  

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চন্মগ্রলণয দুআ ফঙয ওলয়ও ভা য অফু ফওয (যাঃ) 

চন্মগ্রণ ওলযন। যতলচি ফঙয ফয়ল চতচন আলন্তওার ওলযন।  

আয়াচমদ চফন অাভ যথলও ঔচরপা চফন ঔাআয়াত ফণৃনা ওলযন, নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু 

ফওযলও চচলে ওযলরন, ‚যও ফে “  অচন না অচভ ?‛ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফরলরন, ‚ফে যতা 

অচন, তলফ অভায ফয় যফী।‛ এ ভুযার াচদচি ঔুফআ কাযীফ। ফস্তুত, এয ঈলোিাআ চধওতয চফশুদ্ধ, 

আফলন অব্বা (যাঃ) এয ভথৃও। 

অফু ফওয (যাঃ) ভিায় চন্মগ্রণ ওলযন। চতচন ফযফা ংক্রান্ত প্রলয়াচন ঙাো ভিা যথলও যফয নচন। চনচ 

যকালত্র তালও ধনােয, বদ্র, দয়াদৃ্র অয ম্মাচনত ভলন ওযা লতা।  

আফনুদ দাকানা ফলরন, চতচন দয়াীর  তযফাদী। প্রচতফিীলদয যফা ওযলতন, চফদগ্রতর লদয াাময 

ওযলতন অয চতচথযায়ণ চঙলরন।  

আভাভ নফচফ চরলঔলঙন, চতচন চালচরয়ালতয মুলক ওুযাআ দৃাযলদয নযতভ চঙলরন। ওুযাআযা তায যাভৃ 

গ্রণ ওযলতা অয ঔুফআ েদ্ধা ওযলতা। চতচন তালদয যরনলদলনয প্রচত লঘতন চঙলরন। আরাভ গ্রলণয য 

চতচন ফৃস্ব আরালভয চনয ঈচাে ওলয যদন।  

মুফাআয আফলন ফাওায অয আফলন অাচওয চরলঔলঙন, ওুযাআলদয একালযাচন যনতৃস্থানীয় ফযচক্তলদয ভলধয 

চতচন চঙলরন নযতভ, মালও আরাভ  চালচরয়াত ঈবয় মুলকআ ম্মান ওযা লতা। চতচন চালচরয়ালতয 

মুলক তযা  তযাঘালযয চফঘায ওযলতন। ওাযন ওুযাআলদয যওান ফাদা চঙলরা না, ওর ওালচয দণ্ড 

তায ালতআ চঙলরা। তলফ প্রলতযও যকাত্র প্রধানলদয এও এওচি দাচয়ত্ব চঙলরা। ফনু ালভ াচীলদয ান 

ওযালনা অয ঔাফায ঔায়ালনায দাচয়ত্ব ারন ওযলতা। থৃাৎ, তাযা ঙাো যওঈআ াচীলদযলও াচন- ঔাফায 

যফযা ওযলতা না। যওঈ মচদ তা চদলতা, তলফ ফনু ালভলদযগুলরাআ যফযা ওযলতা। ফনু অবু্দদ্দায 

তাওা ফন অয ভচচরল শুযায দাচয়ত্ব ারন ওযলতা। থৃাৎ, তালদয নুভচত ঙাো যওঈ ফাআতলু্লা 
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যীলপ যমলত াযলতা না। মুলদ্ধয ভয়দালন তায তাওা ফন ওযলতা। ভচচরল শুযা ওাফায দারুন 

নাদয়ালত ফলতা অয ওাফা তালদয ধীলন চঙলরা। 

 

চালচরয়ালতয মলুক তায ংমভ  

অলয়া (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযন, চযত অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) চালচরয়াত অয 

আরাভ যওান মুলকআ ওচফতা অফৃচত্ত ওলযনচন। চতচন অয ঈভান (যাঃ) চালচরয়ালতয মুলক ভদ ফচৃন 

ওলযচঙলরন। 

চযত অলয়া (যাঃ) যথলও অফু নুয়াআভ ফণৃনা ওলযন, চতচন চালচরয়ালতয মুলক ভদ ান চনলচয চনয 

াযাভ ওলয চদলয়চঙলরন।  

অফদুল্লা আফলন মুফাআয (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযন, চতচন ওঔলনা ওচফতা অফৃচত্ত ওলযনচন।  

আফলন অাচওয ফলরন, াাফীলদযলও ভচচরল এও ফযচক্ত তালও চচলে ওযলরন, অচন চও ওঔলনা 

বুলর ভদ ান ওলযলঙন ? চতচন অল্লা’য ওালঙ ক্ষভা প্রাথৃনা ওলয ফরলরন, ওঔলনা না। এযয চতচন অফায 

ফরলরন, ভদ ান ওযায ওাযলন ভমৃাদা চফনষ্ট য়। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এ ংফাদ 

চানায য দুআ ফায ফরলরন, অফু ফওয চতযআ ফলরলঙন। এ াচদচি নদ  ািওযলণয দৃচষ্টলওাণ যথলও 

ঔুফআ কাযীফ। 

 

তায অওচৃত   

অলয়া (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযন, তায যঘাযায যং ঈজ্জ্বর চঙলরা। তায ফয়লফ যক যদঔা 

যমলতা। দৃচষ্ট ফভয় চনলঘ থাওলতা। ওার ফুরন্দ চঙর। অঙু্গলরয যচাোগুলরা পাৌঁওা চঙলরা। চতচন যভলদী 

ফযফায ওযলতন। 

অনা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ভচদনায় চচযলতয ভয় 

অফু ফওয চদ্দীও ঙাো াদা ওালরা চভচেত দাচে ওালযা চঙলরা না। এ চনয চতচন যভলদী  ওাাভ (রার 

ফলণৃয পুরচফলল) চদলয় ঘুলর ওরফ ওযলতন। 
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আরাভ গ্রলণয চফফযন 

অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও চতযচভচম অয আফলন চব্বান ফণৃনা ওলযন, চঔরাপত ম্পলও ৃফাওচফতন্ডায 

ভয় অফু ফওয (যাঃ) ফলরন, চঔরাপলতয ফযাালয অচভ যতাভালদয যঘলয় যফী ওদায নআ চও ? অচভ চও 

ফৃপ্রথভ আরাভ গ্রণ ওচযচন ? অচর (যাঃ) ফলরন, ফৃপ্রথভ অফু ফওয চদ্দীও আরাভ গ্রন ওলযন। এচি 

আফলন অাচওয ওতওৃ ফচণৃত।  

মালয়দ চফন অযওাভ ফলরন, চযত অফু ফওয (যাঃ) ফৃপ্রথভ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

ালথ নাভাম লেলঙন।  

আফলন াদ ফলরন, অফু ফওয ফৃপ্রথভ আরাভ গ্রণ ওলযলঙন।  

া’ফী ফলরন, অচভ আফলন অব্বালও চচলে ওযরাভ, ফৃপ্রথভ যও ভুরভান লয়লঙ ? চতচন ফরলরন, অফু 

ফওয, অয তুচভ চও াালনয ওচফতা যানচন ? (ওচফতায থৃ) তচুভ মঔন যওান বালরা ভানুললয ফদান 

স্মযণ ওযলফ, তঔন অফু ফওলযয অফদান স্মযণ ওলযা। চতচন চকত চফঔযাত যলমকায, নযায়যায়ণ  

ংমভী। চনচ প্রলঘষ্টায় যরাওলদয চফত্র ওলযলঙন। চতচন অল্লা’য প্রচত চনবৃযীর। যযা গুায় চনচ যনতায 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যফাওাযী। চতচন ফৃপ্রথভ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও 

তযাচয়ত ওলযচঙলরন। এচি তাফাযাচন ওতওৃ ফচণৃত লয়লঙ। 

ভাআভুন চফন চভযানলও পুযাত চফন ালয়ফ চচলে ওযলরন, অনায ওালঙ মযত অচর না মযত অফু 

ফওয “  যও যফী ঈত্তভ ? এ ওথা শুলন ভাআভুন যযলক যকলরন। ওাৌঁলত ওাৌঁলত ফরলরন, অচভ ফুছলত াযচঙ 

না, এ ভুূলত ৃচীচফত অচঙ চওনা। ওাযন এিা যতা ঈবয়লও যীক্ষা ওযায ভয়। দুচনআ ভান অয 

আরালভয চনয চনলফচদত প্রাণ চঙলরন। এযয প্রশ্ন ওযা লরা, যও প্রথভ আরাভ গ্রণ ওলযলঙন, চযত 

অফু ফওয না মযত অচর ? চতচন ফরলরন, মযত অফু ফওয (যাঃ) ফুাআযা াদ্রীয মুলক আরাভ গ্রণ 

ওলযলঙন অয মযত ঔাচদচা (যাঃ) এয চফলয়য ফযাালয যঘষ্টা ওলযলঙন, য ভয় মযত অচরয চন্মআ 

য়চন। (অফু নুয়াআভ) 

লনও াাফা  তালফইলনয চবভত লি, চযত অফু ফওয ওর াাফায ূলফৃ ইভান এলনলঙন। যওঈ 

যওঈ ফলরন, মযত ঔাচদচা ফৃপ্রথভ ভুরভান লয়লঙন। ঈবয় চবভতলও এবালফ ভন্বয় ওযা লয়লঙ যম, 

ফৃপ্রথভ ভুরভান লয়লঙ ুরুললদয ভলধয অফু ফওয (যাঃ), তরুণলদয ভলধয অচর (যাঃ) অয নাযীলদয 

ভলধয ঔাচদচা (যাঃ)। এ ুন্দয ভন্বয়চি াধন ওলযলঙন আভাভ অমভ অফু াচনপা (যঃ)। 

ভুাম্মাদ চফন ানাচপ (যাঃ) যও ালরভ চফন চাদ চচলে ওযলরন, অফু ফওয চও ফৃপ্রথভ ইভান এলনলঙন ? 

চতচন ফরলরন, না। প্রশ্ন ওযা লরা, তলফ যওন চতচন এলতা প্রচদ্ধতা রাব ওযলরন ? চতচন ফরলরন, আরাভ 

গ্রণ যথলও ভৃতুয মৃন্ত ওর ভুরভান যথলও চতচন যেষ্ঠ। এচি আফলন অচফ াআফা (যঃ) ওতৃৃও ফচণৃত। 
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ভুাম্মাদ চফন াদ তায চতালও চচলে ওযলরন, অফু ফওযআ চও প্রথভ ইভান এলনলঙন ? চতচন ফরলরন, না, 

তলফ তায ইভান অভালদয ফায যঘলয় ঈত্তভ চঙর। তায ূলফৃ াৌঁঘ চলনয যফী আরাভ গ্রণ ওলযলঙন। 

এচি আফলন অাচওয ওতৃওৃ ফচণৃত। 

আফলন ওাচয (যঃ) ফলরলঙন, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয প্রচত ফৃপ্রথভ চফশ্বা স্থান 

ওলযন অলর ফাআত, থৃাৎ ঈম্মুর ভুচভনীন ঔাচদচাতরু ওুফযা, তায যকারাভ মালয়দ, মালয়লদয স্ত্রী ঈলম্ম 

অআভান, অচর অয য়াযাওা। 

অফু ফওয (যাঃ) ফলরন, এওফায অল্লা’য খলযয ওালঙ মালয়দ চফন অভযলও চনলয় ফলচঙরাভ। এভন ভয় 

ঈভাআয়া চফন অচফ ারালতয অকভন খিলরা। ওুরদী চফচনভলয়য য ফরলরন, যতাভযা চওঙ ুশুলনলঙা ? 

মালয়দ ফরলরন, না যতা। চতচন ওচফতা অফৃচত্ত ওযলরন, ওচফতায াযাং এভন “  অল্লা’য ধভৃ ঙাো ফ 

ধভৃআ চফরুপ্ত লফ। এযয ঈভাআয়া ফরলরন, অভযা যম নফীয লক্ষা ওযচঙ, চতচন অভালদয ভধয যথলও 

লফন, নাচও যতাভালদয ভধয যথলও ? অচভ এয অলক নফী ম্পলওৃ ওঔলনাআ শুচনচন। এচনয অচভ য়াযাওা 

চফন নলপলরয ওালঙ যকরাভ। চতচন অভাচন গ্রেভূলয ফযাালয কাধ োন যাঔলতন। তায ভুঔ যথলও 

এভন োন ুরব ওথা যফয লতা, মা লচ ফুলছ অলতা না। অচভ তায ওালঙ ফরাভ অয ভতর  খিনা 

ঔুলর ফররাভ। চতচন ফরলরন, অচভ চধওাং ঐী গ্রে ধযয়লন যচলনচঙ যম, ম্মাচনত নফী (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) অযলফয চবচাত ফংল চন্মগ্রণ ওযলফন। তুচভ যতা অযলফয চবচাত ফংলাদ্ভতূ। 

ুতযাং যতাভালদয ফংলআ তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) শুবাকভন খিলফ। অচভ ফররাভ, চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চও চক্ষা চদলফন ? য়াযওা ফরলরন, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) তযাঘায ওযলত চনললধ ওযলফন। ুতযাং যম ভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

অচফবৃাফ য়, ালথ ালথ অচভ তালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তযায়ন ওচয। এচি আফলন অাচওয 

ফণৃনা ওলযলঙন। 

ভুাম্মাদ চফন অবু্দয যভান ফলরলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অচভ মঔন 

আরালভয দায়াত চদলয়চঙ, ফায ন্তলয চওঙ ুনা চওঙ ুলন্দ এললঙ। চওন্তু অফু ফওয চদ্দীওলও মঔন 

অচভ আরালভয প্রচত অফান ওযরাভ, তঔন চতচন যম যওান চঘন্তা ঙাোআ আরাভ গ্রণ ওলযন। 

ফায়াচও ফলরলঙন, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) নফুয়লতয প্রভাণচি আরালভয দায়াত প্রদালনয অলকআ 

ফুছলত যলযচঙলরন অয তা যানাভাত্র আরাভ গ্রণ ওলযন। ওাযন চতচন অলকআ চঘন্তা- বাফনা ওলযচঙলরন। 

চঘযতয লরা, প্রলতযলওআ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যথলও াচরলয় চকলয়চঙলরন, চওন্তু অফু 

ফওয চদ্দীও চালচরয়ালতয মুলকআ চদ্দীও চঙলরন, যমভনচি আরালভয মুলক চঙলরন। 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরন, অচভ মালওআ ভুরভান য়ায চনয ফলরচঙ, য-আ অভায 

ওথালও ুনযাফৃচত্ত ওলযলঙ অয দরীর যঘলয়লঙ। চওন্তু ওুাপায তু্রলও (অফু ফওয) অচভ আরালভয গ্রণ 

ওযলত ফরলর চতচন ালথ ালথ তা গ্রণ ওলযন। 
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অফু দাযদা (যাঃ) যথলও আভাভ ফুঔাচয (যঃ) ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, যতাভযা চও অভায ফিুলও তযাক ওযলফ ? চতচন যআ ফযচক্ত। মঔন অচভ ফররাভ -  অচভ অল্লা’য 

যাুর, অল্লা তাঅরা অভালও যতাভালদয যদালয়লতয চনয াচিলয়লঙন1 তঔন যতাভযা চভথযা প্রচতন্ন 

ওলযলঙা, (চওন্তু) য ভয় অফু ফওয অভালও তযায়ন ওলযলঙ। 

 

যারুলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াঘম ৃ মদু্ধভূ    

রাভালয় যওযাভকণ ফলরন, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ইভান গ্রণ যথ যও ভৃতুয ফচধ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয াঘমৃ ঙালেন চন। তলফ াি  মুলদ্ধয চনয প্রলয়াচলন চতচন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয নুভচতক্রলভ াঘমৃ যথলও ৃথও লয়লঙন। চতচন ওর মুলদ্ধ নফী াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ ঈচস্থত চঙলরন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ন্তুচষ্ট ায়ায 

চনয চতচন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ চচযত ওলযলঙন, চযফায চযচন যঙলে কালয 

ালয যথলওলঙন। অল্লা তাঅরা ওুযঅন যীলপ এ খিনায প্রচত আচঙ্গত ওলযলঙন “   

 َٟ ِٓ  ثَبِٔ ب ئِرْ  اث١َْْٕ َّ ي   ئِرْ  اٌَْغبسِ  فِٟ ٘   ٛ ِٗ  ٠َم ْْ  َّل  ٌَِصبِحجِ َّْ  رَْحَض َٗ  ئِ َـّ َؼَٕب اٌٍ َِ  

‚চতচন (যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চঙলরন দু’চলনয ভলধয এওচন -  মঔন তাযা গুায ভলধয 

চঙলরন। তঔন চতচন চনলচয াথীলও (থৃাৎ, অফু ফওযলও) ফরলরন “  চফলণ্ণ লফন না, চনশ্চয়আ অল্লা 

অভালদয ালথআ অলঙন।‛ (ূযা অত- তাফা, ৯ : ৪০) 

রাভালয় যওযাভকণ ফলরন, মুলদ্ধয ভয়দালন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও তযাক ওলয, 

চফললত ঈহুদ  হুনায়লনয মুলদ্ধ মঔন ওলরআ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও তযাক ওলয  

াচরলয়চঙলরন, এ ভয় চতচন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালথআ চঙলরন।  

অফু হুযায়যা (যাঃ) ফণৃনা ওলযন, ফদয মুলদ্ধ যপলযতাযা যপষ্লয ফরাফচর ওযচঙলরা যম, আ যদলঔা, মযত 

অফু ফওয ঙাঈচনয চনলঘ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ দাৌঁচেলয় অলঙন। (আফলন অাচওয) 

মযত অচর (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা, াচওভ  অভাদ ফণৃনা ওলযন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ অভালও অয অফু ফওয (যাঃ) যও ফরলরন, যতাভালদয দুচলনয ভলধয এওচলনয াাময চচফযাইর 

(অঃ), যচলনয াাময চভওাআর (অঃ) ওযলঙন। 

আফলন অাচওয ফলরন, অবু্দয যভান চফন অফু ফওয (যাঃ) ভুচযওলদয ালথ ফদয মুলদ্ধ চকলয়চঙলরন। 

ভুরভান য়ায য অবু্দয যভান তায চতালও ফরলরন, ফদয মুলদ্ধ ওলয়ওফায অচন অভায তীলযয 

অতায় লেচঙলরন, চওন্তু অচভ চনলচয াত গুচিলয় চনলয়চঙ। অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, মচদ তুচভ অভায 

চনানায ভলধয এল যমলত, তলফ অচভ ওঔলনাআ ঙােতাভ না। 
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ফীযত্ব 

মযত অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফ াাফীলদয ভলধয ফৃলেষ্ঠ ফাাদুয চঙলরন। মযত অচর (যাঃ) এওচদন 

ফরলরন, য যরাওওর, অভালও ফরুন যতা, যওান ফযচক্ত ফৃলেষ্ঠ ফীয ? যরালওযা ফরলরা, অচন। চতচন 

ফরলরন, অচভ ফভয় চনলচয চক্ত চদলয় রোআ ওলযচঙ, এচি যওান ফীযত্ব নয়। অনাযা ফৃলেষ্ঠ ফীলযয 

ওথা ফরুন। যরালওযা ফরলরা, অভালদয চানা যনআ। মযত অচর (যাঃ) ফরলরন, ফৃলেষ্ঠ ফীয লরন মযত  

অফু ফওয (যাঃ)। ফদয মুলদ্ধ অভযা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চনয ঙাঈচন সতচয 

ওলযচঙরাভ। অভযা যাভৃ ওযরাভ যম, যঔালন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চনযাত্তায 

চনয যও থাওলফ। অল্লা’য ওভ, অভালদয ওালযা া য়চন। চওন্তু অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) নাঙ্গা 

তলরায়ায চনলয় দাৌঁচেলয় যকলরন অয ওাঈলও যঔালন চবেলত যদনচন। মচদ যওঈ তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) প্রচত অক্রভণ ওযলত ঈদযত লয়লঙ যতা চতচন তায ঈয ছাৌঁচলয় লেলঙন। তাআ চতচন ফৃলেষ্ঠ 

ফীয। 

অচর (যাঃ) ফলরলঙন, এওচদন ভিায ভুচযওযা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআচ য়া াল্লাভলও িানালৌঁঘো 

ওযচঙলরা অয ফরচঙলরা, তচুভআ এও আরালয (ফযাালয) দাফী ওযলঙা ? অল্লা’য ওভ! ওালযা া চঙলরা 

না যম, এ ফস্থায় য ভুচযওলদয যভাওাচফরা ওযলফ। চওন্তু অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ভুচযওলদয যভলয 

ঙত্রবঙ্গ ওলযন অয ধািা চদলয় যপলর যিলনলৌঁঘলে চনলয় মান অয ফরলত থালওন, অপলা, ত অপলা, 

যতাভযা এভন ফযচক্তলও তযা ওযলত যঘলয়চঙলর, চমচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরন -  অভায 

প্রচতারও এও  চদ্বতীয়। এ মৃন্ত ফলর অচর (যাঃ) ঘাদয ঈচিলয় ওাৌঁদলত রাকলরন অয তায দাচে চবলচ 

যকলরা। এযয চতচন ফরলরন, ফলরা, যপযাঈলনয মুলকয ভুচভন যেষ্ঠ, না অফু ফওয ? যরাওলদয নীযফ থাওলত 

যদলঔ চতচন চনলচআ ফরলরন, যতাভযা যওন ঈত্তয চদলর না ? অল্লা’য ওভ, অফু ফওলযয এও ভুূতৃ তালদয 

াচায খণ্টা যথলও ঈত্তভ। ওাযন তাযা চনলচলদয ইভান যকান ওলয যযলঔচঙলরা, অয অফু ফওয (যাঃ) 

চনলচয ইভালনয ওথা প্রওালয যখালণা চদলয়চঙলরন। (ফামমায) 

ঈযয়া চফন মুফাআয ফলরলঙন, অচভ অফদুল্লা চফন অভয চফন অলও চচলে ওযরাভ, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভলও ফলঘলয় যফী ওষ্ট চওবালফ যদয়া লয়চঙলরা ? চতচন ফরলরন, অচভ যদঔরাভ যম, 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও নাভামযত ফস্থায় ঈওফা চঙন যথলও এল করায় ঘাদয 

যৌঁচঘলয় শ্বারুদ্ধ ওলয যপলর। এভন ভয় অফু ফওয (যাঃ) যঔালন এল ঈওফালও চযলয় যদন অয ফলরন, 

যতাভযা এভন ফযচক্তলও তযা ওযলত ঘা, চমচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এও  চদ্বতীয় প্রবুয 

অয়াচ তুলরলঙন। ফস্তুত, চতচন অল্লা’য ওাঙ যথলও দরীর যপ্রচযত লয়লঙন। (ফুঔাচয) 

আফলন তাচরফ ফলরলঙন যম, অফু ফওয (যাঃ) ফলরলঙন, ঈহুদ মুলদ্ধ ফাআ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভলও যঙলে াচরলয় যকলর অচভ তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ালথ চঙরাভ। য ংওিভয় 
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চযচস্থচতলত চমচন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও যপাচত ওযায চনয এচকলয় অলন, চতচন 

লরন অলয়া (যাঃ)।  

অলয়া (যাঃ) ফলরলঙন, অিচত্র চন যরাও আরাভ গ্রণ ওযলর অফু ফওয (যাঃ) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভলও ফরলরন, অচন আরালভয প্রওায যখালণা চদন। যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফরলরন, অভালদয দর এঔলনা মলথষ্ট যঙাি। অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফাযফায এওআ ওথা ফরলত 

থালওন। ফললল নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তয দ্বীলনয প্রওায যখালণা যদন। পলর যরালওযা 

ভচচলদয ঘাযচদলও যকাত্র- যকাত্রবালফ এলরালভলরা লয় মায়। অফু ফওয (যাঃ) দাৌঁচেলয় ঔুৎফা যদন অয 

যরাওলদযলও আরালভয দায়াত যদন। ভুচযওযা তালও অক্রভণ ওলয অয এচনয যরাওলদয লনও দুলবৃাক 

যাালত য়। (আফলন অাচওয) 

অচর (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, মঔন অফু ফওয (যাঃ) আরাভ গ্রণ ওলযন, তঔনআ চতচন 

আরাভলও প্রওা ওলয চদলয়লঙন অয যরাওলদযলও অল্লা  তায যাুর াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

প্রচত অফান ওলযলঙন। 

 

দানীরতা 

ওর াাফায ভধয যথলও ফলঘলয় যফী দানীর লরন অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ)। অল্লা তাঅরা ফলরন “  

َب  ٙ َّج َع١ َجٕ بٌَٗ   ٠ ْإرِٟ اٌَِّزٞ ﴾٧١﴿ اْْلَرْمَٝ َٚ َِ   ٝ ﴾٧١﴿ ٠َزََضوَّ  

‚যম (অল্লালও) যফী যফী বয় ওলয তালও অচভ (এ যথলও) ফাৌঁচঘলয় চদলফা, যম ফযচক্ত চনলচলও চযশুদ্ধ 

ওযায চনয (অল্লা’য লথ থ-ৃম্পদ) ফযয় ওলযলঙ।‛ (ূযা অর-রাআর, ৯২ : ১৭-১৮) 

রাভালয় যওযাভ এওভত যম, এ অয়াত তায ালন নাচমর লয়লঙ । (আফলন চামী) 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অফু 

ফওলযয ম্পদ অভায মতিুওু ঈওায ওলযলঙ, অয ওালযা ম্পদ ততিুওু ওলযচন। অফু ফওয (যাঃ) ঔুফআ 

চফনলয়য ালথ ফলরচঙলরন, আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অচভ অয অভায ফ ম্পদ 

অনায। এচি অভাদ ফণৃনা ওলযলঙন।  

অলয়া (যাঃ) এয য াচদচি এভনআ। তলফ য াচদল এতিুওু ফৃচদ্ধ ওযা লয়লঙ যম, যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চনলচয ম্পলদয ভলতা চনচ ম্পদ ভলন ওলয অফু ফওলযয ম্পদ ঔযঘ 

ওলযলঙন। (ঔতীফ) 
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অলয়া (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ, আরাভ গ্রলণয ভয় অফু ফওলযয ওালঙ ঘচল্ল াচায চদযাভ ফা 

চদনায চঙলরা। চতচন এগুলরা ম্পূণৃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চনয ফযয় ওলযলঙন। (আফলন 

অাচওয) 

আফলন ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, আরাভ গ্রলণয ভয় অফু ফওলযয ওালঙ ঘচল্ল াচায চদযাভ চঙলরা। অয 

চচযলতয ভয় াৌঁঘ াচালযয যফী চঙলরা না। ফাচও থৃ চতচন আরালভয াাময অয ভুরভান যকারাভ 

চওলন অমাদ ওযায চলঙ ফযয় ওলযলঙন। (আফলন াআদ)  

অলয়া (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, অফু ফওয (যাঃ) এভন াতচন যকারাভলও চওলন 

অমাদ ওলয চদলয়লঙন, মালদয ভাচরও তালদয ঈয তযাঘায ওযলতা।  

আফলন ঈভয ফলরলঙন, এওচদন অচভ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দযফালয ঈচস্থত চঙরাভ। 

অফু ফওয (যাঃ) চুব্বা লে দযফালয এলরন “  যম চুব্বায় যফাতালভয চযফলত ৃওাৌঁিা ফযফায ওযা লয়চঙলরা। 

এভন ভয় চচফযাইর (অঃ) এল ফরলরন, আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অফু ফওয 

চদ্দীও ওাৌঁিা চোলনা চুব্বা লে এললঙন, অচ এ ফযচতক্রভ যওন ? যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফরলরন, য চচফযাইর, ভিা চফচলয়য অলক অভায চনয তায ওর ম্পদ ফযয় ওলয চদলয়লঙন। 

চচফযাইর (অঃ) ফরলরন, অল্লা তাঅরা অফু ফওযলও ারাভ চাচনলয়লঙন অয ফলরলঙন, য অফু ফওয, 

অভায চনয যম দাচযদ্রতা গ্রণ ওলযলঙা, এলত চও তুচভ ন্তুষ্ট ? অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, অচভ অভায 

প্রচতারলওয ঈয ম্পণূৃ ন্তুষ্ট। এচি আফলন অাচওয প্রভুঔ ফণৃনা ওলযলঙন। এ াচদলয নদ ঔুফআ দুফৃর। 

এ ধযলণয দুফৃর ফণৃনা লনও যলয়লঙ।  

মযত আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও এও ফণৃনায় অলঙ, চচফযাইর (অঃ) ওাৌঁিামুক্ত চবু্বা লে নাচমর লর 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, য চচফযাইর, এিা যওভন যীচত ? চচফযাইর (অঃ) 

ফরলরন, অল্লা যপলযতালদযলও অফু ফওলযয ভলতা যাাও োয চনলদৃ চদলয়লঙন। এ ফণৃনাচি ঔুফ 

দুফৃর, মচদ তা লনও যরাও ফণৃনা ওলযলঙন। তলফ এ ধযলণয ফণৃনালও চযায ওলয ঘরাআ ঈত্তভ। এচি 

ঔতীফ ফণৃনা ওলযলঙন। 

ঈভয পারুও (যাঃ) ফলরলঙন, এওচদন অচভ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও ফরলত শুনরাভ, 

অচভ চওঙ ুভার গ্রণ ওযলফা। ঈভয (যাঃ) ফলরন, এিা শুলন অচভ ূণৃ চবপ্রায় গ্রণ ওযরাভ যম, অফু 

ফওলযয যঘলয় অচভ এফায যফী দওা ওযলফা। এ চনয অভায ধনম্পলদয লধওৃাং চনলয় াচচয রাভ। 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চচলে ওযলরন, যতাভায চযফালযয চনয ওতিুওু যযলঔ এললঙা? 

অচভ ফররাভ, মতিুওু এলনচঙ। এভন ভয় অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) তায ভতর  ম্পদ চনলয় াচময লরন। 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তালও ফরলরন, চনচ চযফালযয চনয চও যযলঔ এললঙা ? চতচন 

ফরলরন, তালদয চনয অল্লা  তায যাুরআ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) মলথষ্ট। অচভ তঔন ফুছরাভ 

যম, অচভ তায ভওক্ষ নআ। (অফু দাঈদ  চতযচভচম ওতৃওৃ ফচণৃত) 
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াান ফযী (যঃ) ফলরলঙন, এওফায অফু ফওয (যাঃ) দওায ভার চনলয় এল তায চযভাণ যকান যযলঔ 

ফরলরন, আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), এগুলরা অভায দওা। অল্লা’য ওভ, 

অনায প্রচতারও অভায াালমযয চনয মলথষ্ট। অয ঈভয (যাঃ) দওায ভার এলন তায চযভাণ প্রওা 

ওলয ফরলত রাকলরন, অনায যলফয াামযআ মলথষ্ট। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, 

যতাভালদয দুআ চলনয দওায ভলধয াথৃওয এতিুওু, মতিুওু াথওৃয ঈবলয়য ওথায ভলধয। অফু নুয়াআভ এচি 

ফণৃনা ওলযন, এয নদ ুন্দয। 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অভায 

ঈয ওালযা নুগ্র যনআ, ওলরয ঈওালযয প্রচতদান চদলয়চঙ। চওন্তু অফু ফওলযয দয়ায প্রচতদান এঔলনা 

ফাচও যলয় যকলঙ। তায নুগ্র এলতাআ চফার যম, চওয়াভলতয চদন অল্লা তাঅরা এয প্রচতদান চদলফন। 

যওান ম্পদ অভালও ততিুওু রাবফান ওযলত ালযচন, মতিুওু অফু ফওলযয ম্পদ ওলযলঙ। (চতযচভচম) 

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফলরলঙন, এওচদন অভায চতালও চনলয় যাুরুল্লা নফী ওযীভ অরাআচ য়া 

াল্লালভয যঔদভলত ঈচস্থত চঙরাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, তুচভ ফৃদ্ধলও ওষ্ট চদলয় 

যওন চনলয় এলর ? অচভ যমতাভ। অচভ ফররাভ, অনালও ওষ্ট যদয়ায যঘলয় তায অািাআ যেয়। চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, অভায প্রচত যতাভায যম নুগ্র, তালত যতাভায চতালও ওষ্ট 

যদয়া অভায চনয নলমাকয নয়। (ফামমায) 

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, অভায প্রচত অফু ফওলযয যঘলয় যফী নুগ্র ওালযা যনআ। চতচন চনলচয চীফন চদলয় অভায প্রচত 

ানুবূচতীর চঙলরন, ম্পদ চদলয় াাময ওলযলঙন অয চনলচয যভলয়লও অভায ালথ চফলয় চদলয়লঙন। 

 

আরভ (োন) 

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) াাফীলদয ভলধয ফলঘলয় ফে অলরভ (োনী) অয তীক্ষ্ণ ফুচদ্ধম্পন্ন ফযচক্ত চঙলরন। 

আভাভ নফচফ তাচমফ গ্রলে চরলঔলঙন, রাভালয় যওযাভ মযত অফু ফওলযয চফার োন বাণ্ডালযয ঈয 

আভাভ ফুঔাচয  আভাভ ভুচরলভয এওচি াচদ চদলয় প্রভাণ ঈস্থান ওলযলঙন। অফু ফওয (যাঃ) ফলরলঙন, 

অল্লা’য ওভ, যওঈ মচদ নাভাম  যযামায ভলধয াভানযতভ তাযতভয ওলয, তলফ অচভ তায ালথ রোআ 

ওযলফা। তাযা অভালও দুফৃর যবলফলঙ। নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলক তাযা মতিুওু মাওাত 

অদায় ওলযলঙ, মচদ তাযা এয যঘলয় চতর চযভাণ ওভ ওলয, অচভ তালদয যভাওালফরা ওযলফা। 

ায়ঔ অফু আাও এ াচদ চদলয় দরীর যদন যম, অফু ফওয (যাঃ) ফৃাচধও োনী অয ফলঘলয় ফে 

অলরভ। ওাযন াাফালয় যওযাভ মঔন এ ভাঅরা চনলয় চফব্রত লয়চঙলরন, তঔন ভাঅরাচি অফু ফওয 
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(যাঃ) এয যঔদভলত এ ভলভৃ ািালনা য় যম, অনায চবভতচি চফতলওৃয উলধ্বৃ চযশুদ্ধ চললফ াাফাকণ 

গ্রণ ওযলফন।  

আফলন ঈভযলও এও ফযচক্ত চচলে ওযলরন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলক যও পলতায়া 

চদলতন ? চতচন ফরলরন, অফু ফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) এয যঘলয় ফে অলরভ অয যওঈ চঙলরন না।  

অফু াআদ ঔুদচয (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, এওচদন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, ঔুৎফায 

ভলধয ফরলরন, অল্লা তাঅরা তায এও যনওওায ফান্দালও দুচনয়া ফা অচঔযাত ঈবলয়য যম যওান এওচি 

গ্রলণয চধওায চদলয়লঙন। অয যআ ফান্দা অচঔযাতলও ঙন্দ ওলযলঙন। এিা শুলন অফু ফওয (যাঃ) ওাৌঁদলত 

রাকলরন অয ফরলরন, অভায চতাভাতা তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) প্রচত ওুযফান যাও। অভযা 

তায ওান্নায় অশ্চমৃ লয় যকরাভ। ওাযন নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ দৃযত এও ফযচক্তয ওথা 

ফলরলঙন। অয যআ এও ফযচক্ত যম স্বয়ং নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, তা অভযা যওঈ ফুছলত 

াচযচন, চওন্তু অফু ফওলযয োন বাণ্ডালয তা ধযা লেলঙ। এ ওাযলন চতচন ফলঘলয় ফে অলরভ  োনী। 

(ফুঔাচয, ভুচরভ) 

নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অভায প্রচত চফশ্বা স্থানওাযীলদয ভলধয অফু ফওলযয 

ম্পদ অয াঘমৃ অভায ঈয ফলঘলয় যফচ নুগ্র ওলযলঙ। মচদ অল্লা ঙাো অচভ ওাঈলও ফিু চললফ 

গ্রণ ওচয, তলফ চতচন অফু ফওয। আরালভয প্রচত তায চতযওালযয বালরাফাায ওথা ফভয় অভায 

ন্তলয চফদযভান থাওলফ। (নফচফ) 

আফলন ওাচয (যঃ) ফলরন, অল্লা’য ওারাভ ম্পলওৃ তায োন চঙর ফলঘলয় যফী। ওাযন নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তালও নাভালময চনয াাফীলদয আভাভ ফাচনলয়চঙলরন। অয যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যতা চনলচআ ফলরলঙন, চাচতয আভাভ য- আ লফ, মায োন বাণ্ডায ওুযঅলনয 

োলন ফলঘলয় যফী ভৃদ্ধ। চধওন্তু, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অলযা ফলরলঙন, যম ম্প্রদালয় 

অফু ফওয যলয়লঙ, যঔালন চতচন ঙাো যওঈ আভাভ লত াযলফ না। এ াচদচি চতযচভচম ফণৃনা ওলযলঙন। 

এওআবালফ, াচদলয ঈয তায চফযাি দঔর চঙর। াাফাকণ াচদ ম্পলও ৃচধওাং চফললয় তায 

ভুঔালক্ষী থাওলতন। ফভয় নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াচদ তায াভলন য ওযা 

লতা। ওাযন চতচন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াচদ বাণ্ডায ভলন যাঔলতন অয চরুযী 

ভুূলত ৃচফলয়াচদ তায ভীলআ ঈস্থান ওযা লতা। চতচন ফৃাচধও াচদলয ালপচ চঙলরন। ওাযন 

চযারালতয উলারি যথলও ভতৃযু ফচধ চতচন ফভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ 

থাওলতন। তায ভুঔতর  চক্ত চঙর ঔুফআ প্রঔয। চতচন চঙলরন োনফান  ধীচক্তম্পন্ন ফযচক্ত। 

অফু ফওয (যাঃ) যথলও ঔুফআ ওভ ংঔযও াচদ ফচণৃত লয়লঙ “  এ ওথাচি যফদনাদায়ও, অয এিা চফস্মলয়য 

চন্ম যদয়। ওভ াচদ ফণৃনা ওযায ওাযন র, নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পালতয য চতচন ঔুফ 

াভানয ও’চদন যফৌঁলঘলঙন। মচদ রম্বা ভয় মৃন্ত চীচফত থাওলতন, তলফ তায ফণৃনা ওর াাফায যঘলয় যফী 
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লতা অয অফু ফওলযয নদ ঙাো যওান াচদ ায়া যমলতা না। াচদ ফণৃনা ওযায যক্ষলত্র অফু ফওলযয 

চনয নয াাফীয াাময যনয়া প্রলয়াচন লতা না। এ চনয যম, চতচন ফভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ থাওলতন অয াচদ শুনলতন। ুতযাং চতচন চনলচআ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ যথলও াচদ ফণৃনা ওযলতন। তলফ এ যক্ষলত্র প্রশ্ন লরা, অফু ফওয (যাঃ) নয াাফীয 

যথলও চওঙ ুাচদ ফণৃনা ওলযলঙন, এিা যওন ? চতচন চনলচ মা যালননচন, তা শুলন চনলয় ফণৃনা ওলযলঙন।  

ভাআভুন চফন যভযান (যঃ) ফলরলঙন, অফু ফওলযয ওালঙ যওান চফঘায অলর এ ংক্রান্ত ভাঅরা ওুযঅন 

যীলপ নুিান ওযলতন অয ওুযঅন যীলপয চনলদৃচত লথ পয়ারা ওযলতন। মচদ ওুযঅন যীলপ 

ভাধান না যলতন, তলফ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াচদ নুমায়ী পয়ারা ওযলতন। 

মচদ এ ংক্রান্ত যওান াচদ তায ভলন না থাওলতা, তলফ ফাআলয এল যরাওলদয চচলে ওযলতন, অভায 

ওালঙ এ ধযলণয চফঘায এললঙ, অনালদয ভলধয যওঈ চও চালনন এ ধযলণয চফঘালযয যপ্রচক্ষলত যাুরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চও ভাধান চদলয়লঙন ? তায ওালঙ ফ াাফী এওচত্রত লতন অয মচদ 

যওঈ এ ংক্রান্ত াচদ ফণৃনা ওযলতন, তলফ এ নুমায়ী চতচন পয়ারা ওযলতন অয ঔুী লয় অল্লা’য 

যাওয অদায় ওযলতন “ অরাভদুচরল্লাহ , অভালদয ভলধয এভন ফযচক্ত অলঙন, চমচন নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয াচদ ভলন যযলঔলঙন। মচদ াচদল ভাধান ায়া না যমলতা, তলফ চতচন ফে ফে 

াাফীলদয এওচত্রত ওলয যাভৃ ওযলতন, চধওাং চবভলতয ঈয চতচন পয়ারা চদলতন। ঈভয পারুও 

(যাঃ)  যিাআ ওযলতন। 

অফু ফওয (যাঃ) অযলফয াধাযণ  ওুযাআলদয চফলল ফং যম্পযা ম্পলওৃ দারুণবালফ চানলতন। অযফ 

 ওুযাআ ফং যম্পযা চফললে চুফালয়য চফন ভুতইভ (যঃ) ফলরন, অচভ ফং যম্পযায োন অফু ফওয 

(যাঃ) এয ওাঙ যথলওআ চনলয়চঙ। চতচন অযলফয এও চফচষ্ট ফং যম্পযা ফণৃনাওাযী। তায স্বলেয ফযাঔযাোন 

চঙর কাধ। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলক চতচন স্বলেয ফযাঔযা ওযলতন। ভুাম্মাদ চফন 

চচযন (যঃ) স্বলেয এওচন চফচষ্ট ফযাঔযাওায। চতচন ফলরন, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

য অফু ফওয (যাঃ) ফলঘলয় ফে ফযাঔযাওাযও।  

াভুযা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অল্লা তাঅরা 

অভালও অফু ফওয চচদ্দলওয ওাঙ যথলও স্বলেয ফযাঔযা ওচযলয় যনয়ায চনলদৃ চদলয়লঙন। (দাআরাচভ) 

আফলন ওাচয (যঃ) ফলরলঙন, অফু ফওয (যাঃ) ফলঘলয় যফী ফাওিু  ফাগ্মী চঙলরন। চতচন ঔুফ ুন্দয 

ওলয ফক্তৃতা চদলত াযলতন। মুফাআয চফন ফাওায ফলরন, অচভ রাভালদয ওাঙ যথলও শুলনচঙ যম, ফলঘলয় 

ফে ফাগ্মী চঙলরন অফু ফওয (যাঃ) অয অচর (যাঃ)। চতচন অল্লাহ লও ফলঘলয় যফী বয় ওযলতন। স্বলেয 

ফযাঔযা, অল্লা’য বয় অয ফাগ্মীতা ৃথও ৃথও ধযালয় ফণৃনা ওযা লফ। 

াাফীলদয ভলধয ফলঘলয় ফে অলরভ য়ায যক্ষলত্র ুলর হুদায়চফয়ায াচদ চদলয় দরীর য ওযা য়। 

হুদায়চফয়ায চিয ফযাালয ঈভয (যাঃ) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও চফচবন্ন প্রশ্ন ওলযন, 
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চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া ারাভ) তায চফাফ যদন। এযয ঈভয (যাঃ) অফু ফওয (যাঃ) এয ওালঙ 

চকলয় এওআ প্রশ্ন ওলযন। অফু ফওয (যাঃ) হুফহু নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঈত্তযগুলরা অফায 

প্রদান ওলযন। (ফুঔাচয) এচনয তালও লফৃাত্তভ োনী ফরা য়।  

আফলন অ প্রভুঔ ফলরন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, চচফযাইর অভালও ফলরলঙন, 

অল্লা তাঅরায হুওুভ “  অচভ যমন অফু ফওলযয ালথ যাভৃ ওচয। (তাভাভুয যামী) 

ভাঅম চফন চাফার (যাঃ) ফলরন, অভালও আলয়লভলন ািালনায ভয় ভচচরল শুযা কিন ওযা য়। এলত অফু 

ফওয, ঈভয, ঈভান, অরী, তারা, মুফাআয, ঈাআদ চফন ামীয ঈচস্থত চঙলরন। ওলরআ চনচ চনচ 

ভতাভত য ওলযন। এযয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভায ভত চানলত ঘাআলর অফু 

ফওলযয নুরূ ভত ফযক্ত ওযরাভ। নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, অফু ফওয বুর ওরুও -  

এিা অল্লা তাঅরা ঘান না। াচদচি তাফাযাচন ফণৃনা ওলযলঙন। আফলন ঈাভায ফক্তফয এ ধযলণয “  

অভালন অল্লা’য চবপ্রায় এিা নয় যম, চচভলন অফু ফওয বুর ওযলফ। এচি তাফাযাচন ফণৃনা ওলযলঙন, 

এয ফণৃনাওাযীকণ চনবৃযলমাকয। 

 

ততৃীয় চযলিদ 

আভাভ নফচফ ফলরন, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) াাফীলদয ভলধয ননয ালপলচ ওুযঅন চঙলরন। অনা (যাঃ) 

ফলরন, নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলক অনাযলদয ঘায াাফী ওুযঅনলও এওচত্রত ওলযলঙন। 

অফু দাঈদ াফী ফলরন, অফু ফওলযয ভৃতুয মৃন্ত ম্পূণৃ ওুযঅন যীপ চভা য়চন “  এ ওথাচি চযতযাচয1 

থফা ওথাচিলও এবালফ চযফতনৃ ওযা লয়লঙ -  ঈভান (যাঃ) যম দ্ধচতলত ওুযঅনলও চন্নলফচত 

ওলযলঙন, যবালফ চভা ওযা লয়চঙলরা না। 

 

চতচন ওর াাফা যথলও ঈত্তভ 

অলর ুন্নত য়ার চাভালতয ওর রাভালয় যওযাভ এ চফললয় এওভত যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয য ফ ঈম্মলতয ভলধয ফলঘলয় ঈত্তভ লরন অফু ফওয (যাঃ), এযয ঈভয (যাঃ), এযয 

ঈভান (যাঃ), এযয অচর (যাঃ), এযয অযালয় ভুফাাযা, এযয অলর ফদয, এযয অলর 

ঈহুদ, এযয অলর ফাআত, এযয ওর াাফালয় যওযাভ যাচদয়াল্লাহু অনহুভ।  

অফুর ভনুয ফাকদাদী এওচি আচভা ফণৃনা ওলযলঙন। আফলন ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, অভযা যপষ্লয অফু 

ফওয চদ্দীও (যাঃ) যও াাফীলদয ভলধয লফৃাত্তভ চললফ কণয ওলযচঙ, এযয ঈভয (যাঃ) যও, এযয 
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ঈভান (যাঃ) যও। এ াচদচিয যলল তাফাযানী এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন যম, এ ওথা যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ শুনায য তা ঙন্দ ওলযনচন। 

আফলন ঈভয যথলও আভাভ ফুঔাচয ফণৃনা ওলযন, অভালদয ভলধয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

থাওা ফস্থায় অভযা াাফীলদয ভলধয অফু ফওযলও লফৃাত্তভ ভলন ওযতাভ। এযয ঈভয (যাঃ) যও, এযয 

ঈভান (যাঃ) যও, এযয অরী (যাঃ) যও। 

অফু হুযায়যা (যাঃ) ফলরলঙন, অভযা ংঔয াাফী যপষ্লযয ভলধয এ ওথা ফরতাভ যম, এ ঈম্মলতয ভলধয 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য লফৃাত্তভ ফযচক্ত লরন অফু ফওয, এযয ঈভয, এযয ঈভান1 

এযয অভযা নীযফ লত যমতাভ। (আফলন অাচওয) 

চালফয চফন অফদুল্লা যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, এওফায ঈভয (যাঃ) অফু ফওয (যাঃ) যও ‚যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য যরাওলদয ভলধয যেষ্ঠ ফযচক্ত‛ ফলর লম্বাধন ওলযন। অফু ফওয তালও 

ফরলরন, অচন চনলচলও ফাদ চদলরন যওন ? অচভ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও ফরলত 

শুলনচঙ, ঈভয যথলও যেষ্ঠ ফযচক্তয ঈয ূমৃ ওঔলনা ঈচদত য় না। (চতযচভচম) 

ভুাম্মদ চফন অচর চফন অফু তাচরফ (যাঃ) ফলরলঙন, অচভ অভায চতা মযত অরীলও চচলে ওযরাভ, 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য যও লফৃাত্তভ ? চতচন ফরলরন, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ)। অচভ 

ফররাভ, তাযয ? চতচন ফরলরন, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ)। অচভ ফররাভ, তাযয ? চতচন ফরলরন, ঈভয 

(যাঃ)। এযয ঈভান (যাঃ) এয নাভ চনলত চকলয় চতচন বয় ওযলরন। এযয ফরা লরা, তাযয অচনআ 

চও লফৃাত্তভ ? চতচন ফরলরন, অচভ অফায এভন চও ? অচভ এওচন াধাযণ ভুরভান। (ফুঔাচয) 

অভদ (যঃ) ফলরন, অরী (যাঃ) এয ওলয়ওচি ভুতায়াচতয াচদ ফচণৃত লয়লঙ যম, এ ঈম্মলতয ভলধয 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য অফু ফওয লরন লফৃাত্তভ  ফৃলেষ্ঠ। যালপমীলদয ঈয 

অল্লা’য চবা ফতীণৃ যাও, তাযা চনযচফচিন্ন িওালয যপৌঁল যকলঙ। 

ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ) ফলরন, অফু ফওয অভালদয যনতা, চতচন লফৃাত্তভ ফযচক্ত। চতচন অভালদয ভলধয 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও ফলঘলয় যফী বালরাফালতন। (চতযচভচম) 

এওফায ঈভয (যাঃ) চভম্বলয ঈলি ফরলরন, এ ঈম্মলতয ভলধয নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য 

ফৃলেষ্ঠ লরন অফু ফওয (যাঃ)। যম ফযচক্ত তায চফরুলদ্ধ ফাদ চদলফ, তায ফাদওাযীয গুনা লফ। 

(আফলন অাচওয) 

অরী (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অয ঈভয পারুও (যাঃ) যথলও অভালও যম 

প্রাধানয চদলফ, অচভ তালও অচচি ঘাফুওাখাত ওযলফা। (আফলন অাচওয) 
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অফু দাযদা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, নফী ঙাো 

যওান ফযচক্ত এভন যনআ, মায ঈয ূমৃ ঈচদত  তর  মায় এফং চতচন অফু ফওয যথলও ঈত্তভ। 

এও ফণৃনায় অলঙ, নফী  যাূরলদয য অফু ফওলযয যঘলয় ঈত্তভ অয যওঈ যনআ।  

চালফয (যাঃ) এয াচদ, ওালযা ঈয ূমৃ ঈচদত য় না যম, অফু ফওয যথলও যেষ্ঠ য়। (তাফাযানী) এ 

ফণৃনাচি চফশুদ্ধ ফলর চফলফচঘত। আফলন ওাচয য চদলওআ আাযা ওলযলঙন। 

ারভা চফন অওয়া (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, 

নফীয য যরাওলদয ভলধয ফৃলেষ্ঠ লরন অফু ফওয।  

াদ চফন যমযাযা ফলরলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, চচফযাইর অভালও এ 

ংফাদ চাচনলয়লঙন যম, অভায ঈম্মলতয ভলধয অভায য লফৃাত্তভ ফযচক্ত লরন অফু ফওয। (তাফাযানী) 

অভয চফন অ (যাঃ) ফলরলঙন, অচভ অযম ওযরাভ, আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, 

যরাওলদয ভলধয অনায চপ্রয়তভ ফযচক্ত যও ? চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, অলয়া 

চচদ্দওা। অচভ ফররাভ, ুরুললদয ভলধয ? চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, তায চতা অফু 

ফওয। অচভ ফররাভ, তাযয ? চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ঈভয। (ফুঔাযী, ভুচরভ) 

আভাভ চতযচভমী ফলরন, এও ফণৃনায় ঈভলযয নাভ যনআ। 

অফদুল্লা চফন াচওও যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযন, অচভ অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) যও চচলে ওযরাভ, 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দচৃষ্টলত ফলঘলয় চপ্রয় যও ? চতচন ফরলরন, অফু ফওয চদ্দীও 

(যাঃ)। অচভ ফররাভ, তাযয ? চতচন ফরলরন, অফু ঈফায়দা চফন চাযযা (যাঃ)।  

অনা (যাঃ) ফলরলঙন, অফু ফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) এয ালন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, তায দু’চলন য়কম্বযকণ ঙাো চান্নালত ওর ভানুললদয দৃায লফন। অচর (যাঃ), আফলন 

অব্বা (যাঃ), আফলন ঈভায (যাঃ), অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) অয চালফয চফন অফদুল্লা (যাঃ) যথলও 

নুরূ ংঔয াচদ ফচণৃত লয়লঙ। 

অম্মায চফন আয়াায (যাঃ) ফলরলঙন, মচদ যওান ফযচক্ত অফু ফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) এয ঈয 

াাফীলদয ভধয যথলও ওাঈলও প্রাধানয যদয়, তালর য যমন অনায অয ভুাচচযলদয প্রচত তযাঘায 

ওযলরা অয ফাদ চদলরা। (তাফাযানী) 

মুচয ফলরন, এওচদন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ াান চফন াচফতলও ফরলরন, তচুভ অফু 

ফওলযয ালন যওান ওচফতা যঘনা ওলযা চন ? চতচন ফরলরন, ওলযচঙ। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফরলরন, অফৃচত্ত ওলয যানা, অচভ শুনলফা। চতচন অফৃচত্ত ওযলরন (মায থৃ) “  ‚অফু ফওয যতা 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয গুায াথী। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) মঔন ফৃত 
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ীললৃ অলযাণ ওলযচঙলরন, তঔন ত্রুযা তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঘাযচদলও খুযচঙর। ৃচথফীয 

মলতা যপ্রভ বালরাফাা, চতচন নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) প্রচত চনলফদন ওলযলঙন। ৃচথফীলত অয 

যওঈ তালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এতিুওু বালরাফালনচন।‛ এ ওচফতা শুলন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ালরন অয ফরলরন, াান, তুচভ চতযআ ফলরলঙা। চতচন এভনিাআ। (আফলন াদ) 

 

ঘতথুৃ চযলিদ 

অনা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অভায ঈম্মলতয 

ভলধয ফলঘলয় ফে যভলযফান অফু ফওয, ফলঘলয় যফী ওলিায ঈভয, ঔুফআ রিাীর ঈভান, ফলঘলয় 

যফী ারার াযাভ ম্পলওৃ ফকত ভঅুম চফন চাফার, ঈত্তযাচধওায অআনলফত্তা মালয়দ চফন াচফত, 

ফলঘলয় ফে ক্বাচয ঈফাআ চফন ওাফ1 ওর ঈম্মলত এওচন চফশ্বাী যরাও থালওন, অভায ঈম্মলতয চফশ্বাী 

ফযচক্ত অফু ঈফায়দা চফন চাযযা। (ভুনালদ অভাদ, চতযচভমী) 

এ াচদচি আফলন ঈভয এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন, লফৃাত্তভ চফঘাযও অরী। (অফু আয়ারা) াদ্দাদ চফন অঈ 

এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন, ফৃাচধও ধভৃচনষ্ঠ ফযচক্ত অফু ময। ফলঘলয় যফী আফাদতওাযী  ভতু্তাওী অফুদ দাযদা, 

অয ফলঘলয় যফী নীর  সধমৃীর ভুয়াচফয়া। (দাআরাভী) 

 

ওযুঅলনয অয়াত চদলয় অফ ুফওয (যাঃ) এয প্রংা  তযায়লনয চফফযণ 

অচভ এ চফললয় ওলয়ওচি ুতর ও যঘনা ওলযচঙ অয এওচি প্রচণধানলমাকয গ্রে চরলঔচঙ। যআ দ্ধচত নুালয 

এ চফললয় ংচক্ষপ্ত অলরাঘনা ওলযচঙ। অল্লা তাঅরা ফলরলঙন “  

 َٟ ِٓ  ثَبِٔ ب ئِرْ  اث١َْْٕ َّ ي   ئِرْ  اٌَْغبسِ  فِٟ ٘   ٛ ِٗ  ٠َم ْْ  َّل  ٌَِصبِحجِ َّْ  رَْحَض َٗ  ئِ َـّ َؼَٕب اٌٍ ٗ   فَأََٔضيَ  ۖ   َِ َـّ ِٗ  َعِى١َٕزَٗ   اٌٍ َػ١ٍَْ  

‚চতচন (যাুরুল্লা) চঙলরন দু’চলনয ভলধয এওচন -  মঔন তাযা গুায ভলধয চঙলরন। তঔন চতচন চনলচয 

াথীলও (থৃাৎ, অফু ফওযলও) ফরলরন “  চফলণ্ণ লয়া না, চনশ্চয়আ অল্লা অভালদয ালথআ অলঙন। এযয 

অল্লা তায ঈয তায প্রাচন্ত নাচমর (ওলয তালও াাময) ওযলরন …‛ (ূযা অত- তাফা, ৯ : ৪০) 

ভুচরভ চাচত এ চফললয় এওভত যম, ঈলল্লচঔত অয়ালত    َِصبِحت  (াচফ) লব্দয ঈলদ্দয অফু ফওয চদ্দীও 

(যাঃ)। এ ফযাালয স্বয়ং অফু ফওয (যাঃ) এয চফফযণ ীঘ্রআ অলঙ। 

আফলন অব্বা (যাঃ) ফলরন, চচযলতয পলয নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ বযা াযানচন। 

ুতযাং  َِصبِحت ব্দ চদলয় অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যও ফুছালনা লয়লঙ। (আফলন অচফ ালতভ) 
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আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও আফলন অচফ ালতভ ফণৃনা ওলযলঙন, মঔন অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ঈভাআয়া চফন 

ঔারলপয ওাঙ যথলও চফরার (যাঃ) যও এওচি ঘাদয  ঘাযত চদযালভয চফচনভলয় চওলন ভকু্ত ওলয যদন, 

তঔন অফু ফওলযয ালন অয ঈভাআয়ায ফযাালয এ অয়াত নাচমর য় “   

 ًِ ْ١َّ اٌٍ ٝ   ئَِرا َٚ َبسِ  ﴾٧﴿ ٠َْغَش َّٙ إٌ ٝ   ئَِرا َٚ َّ ب ﴾٢﴿ رََجٍ َِ ٝ   اٌزََّوشَ  َخٍَكَ  َٚ ثَ  ٔ اْْل َٚ ﴿٣﴾  َّْ ُْ  ئِ ٝ   َعْؼ١َى  َّ ﴾٤﴿ ٌََشز  

‚যালতয থ, মঔন তা (অৌঁধালয) যেলও মায়1 চদলনয থ, মঔন তা (অলরায়) ঈদ্ভাচত লয় ঈিলরা1 

ুরুল  নাযী মা চতচন ৃচষ্ট ওলযলঙন (তায থ)1 ফযআ যতাভালদয যঘষ্টা- াধনা (লফ) নানাভুঔী।‛ 

(ূযা অর- রাআর, ৯২ : ১- ৪) 

অফদুল্লা চফন মুফালয়য (যাঃ) ফলরলঙন, ভিী চীফলন অফু ফওয (যাঃ) এয নীচত চঙর -  মঔন যওান দুফৃর  

ফৃদ্ধা নাযী আরাভ গ্রণ ওযলতন, তঔন চতচন তালদযলও চওলন অমাদ ওলয চদলতন। এওচদন তায চতা 

ফরলরন, য অভায ফৎ, অচভ যদলঔচঙ তচুভ দুফৃর যরাওলদয চওলন অমাদ ওলয চদলিা। এয চযফলত ৃমচদ 

চক্তারী  তরুণলদয চওলন অমাদ ওলয চদলত, তলফ তাযা চফলদয চদলন যতাভায াাময ওযলত াযলতা। 

চতচন ফরলরন, ফাফা, অভায ঈলদ্দয অল্লা তাঅরায স্বীওচৃত অয ন্তুচষ্ট চৃন, দুচনয়ায় রাবফান য়া 

অভায ওাভনা না। এ ফযাালয এ অয়াত নাচমর য় “  

َِّب ْٓ  فَأَ َِ   ٝ ٝ   أَْػطَ َّمَ ار َٚ ﴿٥﴾  

‚তএফ যম (অল্লা’য লথ) দান ওলযলঙ অয অল্লাহ লও বয় ওলযলঙ‛ (ূযা অর- রাআর, ৯২ : ৫) 

আফলন চাচযয এচি ফণৃনা ওলযলঙন। 

ঈযয়া ফণৃনা ওলযন, ভুরভান য়ায য যম াতচন ফযচক্তয ঈয ওথয চনমৃাতলনয যযারায ঘারালনা 

য়, তালদযলও চওলন অমাদ ওলয যদয়ায যপ্রচক্ষলত তায ফযাালয এ অয়াত নাচমর য় “   

َب  ٙ َّج َع١ َجٕ بٌَٗ   ٠ ْإرِٟ اٌَِّزٞ ﴾٧١﴿ اْْلَرْمَٝ َٚ َِ   ٝ ﴾٧١﴿ ٠َزََضوَّ  

‚যম (অল্লাহ লও) যফী যফী বয় ওলয, তালও অচভ (এ যথলও) ফাৌঁচঘলয় যদলফা, যম ফযচক্ত চনলচলও চযশুদ্ধ 

ওযায চনয (অল্লা’য লথ থৃ ম্পদ) ফযয় ওলযলঙ ‛ (ূযা অর- রাআর, ৯২ : ১৭- ১৮) 

তাফাযানী এচি ফণৃনা ওলযলঙ। 

অফদুল্লা চফন মুফাআয (যাঃ) ফলরলঙন, এ অয়াতচি অফু ফওলযয ফযাালয নাচমর য় “   

ب َِ ٓ ِػَٕذٖ   ِْلََحذ   َٚ خ   ِِ َّ ٜ   ِّْٔؼ ﴾٧١﴿ ر ْجَض  

‚(থঘ) যতাভালদয ওালযাআ তায ওালঙ এভন চওঙ ুচঙলরা না, (মায চনয) যতাভালদয যওান যওভ প্রচতদান 

যদয়া লফ।‛ (ূযা অর- রাআর, ৯২ : ১৯) 
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ফামমায এচি ফণৃনা ওলযলঙন। 

অলয়া (যাঃ) ফলরন, ওলভয ওাপপাযা নাচমর না য়া মৃন্ত অফু ফওয (যাঃ) ওভ বালঙ্গন চন। (ফুঔাযী)  

অরী (যাঃ) ফলরন, ٞاٌَِّز ثِبٌَْحكِّ  َجبءَ  َٚ  চদলয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও ফুছালনা লয়লঙ। 

অয  ََصذَّق َٚ  ِٗ ثِ  চদলয় অফু ফওয (যাঃ) ঈলদ্দয। আফলন অাচওয ফলরন, অচর (যাঃ) এয যওযাত ٞاٌَِّز  َجبءَ  َٚ

- অয আফলন অব্বা (যাঃ) ফলরন ثِبٌَْحكِّ    ُْ ِْٚس٘  َشب شِ  فِٟ َٚ ِْ اْْلَ  “  অফু ফওয (যাঃ)  ঈভয (যাঃ) এয 

ফযাালয নাচমর লয়লঙ। (াচওভ) 

আফলন াচচফ যথলও আফলন ালতভ ফণৃনা ওলযন, এ অয়াতচি অফু ফওয (যাঃ) এয ালন নাচমর লয়লঙ “  

 ْٓ َّ ٌِ ََ  َخبفَ  َٚ مَب َِ  ِٗ ِْ  َسثِّ َّزَب َجٕ  

‚যম ফযচক্ত তায যলফয াভলন ঈচস্থত য়ায বয় যালঔ, তায চনয যলয়লঙ দুলিা ঈদযান।‛ (ূযা অয-

যভান, ৫৫ : ৪৬) 

অভায (থৃাৎ, আভাভ চারারুচদ্দন ুয়ুযচতয) অফালফ নুমুর গ্রলে এ াচদলয ম্পূণৃ নদ ফণৃনা ওলযচঙ।  

আফলন ঈভয (যাঃ) এয আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ,   َصبٌِح  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ  ّ اٌْ  চদলয় ঈভয পারুও (যাঃ) 

অয অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ঈলদ্দয। (তাফাযানী, অাত) 

ভুচাচদ ফণৃনা ওলযন,  َّْ َٗ  ئِ َـّ ََلئَِىزَٗ   اٌٍ َِ َٚ  َْ ِّٟ  َػٍَٝ ٠ َصٍُّٛ َّجِ إٌ  “  এ অয়াতচি নাচমর য়ায য অফু ফওয 

(যাঃ) অযম ওযলরন, আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অভালও ম্পকৃ্ত না ওলয অল্লা 

অনায চনয যওান অয়াত নাচমর ওলযনচন, শুধু এ অয়াত ঙাো। এ যপ্রচক্ষলত নাচমর য় “  

 َٛ ُْ  ٠ َصٍِّٟ اٌَِّزٞ ٘  ٗ    َػ١ٍَْى  ََلئَِىز َِ َٚ  

‚চতচনআ (ভান অল্লা, চমচন) যতাভালদয ঈয নুগ্র (ফলৃণ) ওলযন, অয তায যপলযতাযা (লতাভালদয 

চনয অল্লা’য ওালঙ ক্ষভা যঘলয় যতাভালদয ঈয নুগ্র ওলযন) …‛ (ূযা অর- অমাফ, ৩৩ : ৪৩) 

আভাভ মাআনুর অলফদীন চফন অরী চফন হুাআন যথলও আফলন অাচওয নওর ওলযলঙন, অফু ফওয (যাঃ), 

ঈভয (যাঃ)  অচর (যাঃ) এয ালন এ অয়াত নাচমর য় -    

ََٔضْػَٕب ب َٚ ُِ٘ فِٟ َِ ِس ْٓ  ص ذٚ  ِِّ   ً أ ب ِغ َٛ ٝ   ئِْخ َٓ  ع ش س   َػٍَ زَمَبث١ٍِِ ُِّ  

‚তালদয ন্তলযয ইলৃা চফলদ্বল অচভ (লচদন) দূয ওলয যদলফা, তাযা এলও লযয বাআ লয় যপষ্লযয 

ভুলঔাভুচঔ যঔালন ফস্থান ওযলফ।‛ (ূযা অর- চচয, ১৫ : ৪৭) 

www.almodina.com



 

 

অচর (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ١َْٕب صَّ َٚ َٚ  َْ َٔغب ِٗ  اْْلِ اٌَِذ٠ْ َٛ ئِْحَغبٔ ب ثِ  (ূযা অর- অওাপ, 

৪৬ :  ১৫) যথলও  َْػذ ْذقِ  َٚ ا اٌَِّزٞ اٌصِّ  ٛ َْ  َوبٔ َػذٚ   ٛ٠  (ূযা অর- অওাপ, ৪৬ : ১৬) মৃন্ত অফু ফওলযয 

ালন নাচমর লয়লঙ। 

আফলন ঈয়াআচনয়যা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, অল্লা তাঅরা ওর ভুরভালনয ঈয যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ লন্তাল প্রওা ওলযন, চওন্তু এ লন্তাল অফু ফওলযয ঈয চঙর 

না। এ যপ্রচক্ষলত এ অয়াত প্রচণধানলমাকয “  

ٗ   ََٔصَشٖ   فَمَذْ  رَٕص ش ٖٚ   ئِّلَّ  َـّ َٓ  أَْخَشَجٗ   ئِرْ  اٌٍ َِّز٠ َٟ  َوفَش ٚا اٌ ِٓ  ثَبِٔ ب ئِرْ  اث١َْْٕ َّ اٌَْغبسِ  فِٟ ٘   

‚মচদ যতাভযা তালও (যাুরুল্লালও) াাময না ওলযা, তলফ ভলন যযলঔা, অল্লা তায াাময 

ওলযচঙলরন, মঔন তালও ওালপযযা ফচষ্কায ওলযচঙলরা, চতচন চঙলরন দু’চলনয এওচন, মঔন তাযা গুায 

ভলধয চঙলরন।‛ (ূযা অত- তাফা, ৯ : ৪০) 

 

অফ ুফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) এয ালন যমফ াচদ ফচণতৃ লয়লঙ 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও ফুঔাযী  ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও 

অচভ ফরলত শুলনচঙ, এওিা ঘাযণবূচভলত এওচন যাঔার ফওযী ঘযালতা। এওচদন িাৎ ফাখ এল ফওযীয 

ালর অক্রভণ ওলয অয এওচি ফওযী ধলয যপলর। যাঔার ফাখলও তাো ওলয ফওযীচি ঈদ্ধায ওযলরা। ফাখ 

ফরলরা, যচদন চও লফ, যমচদন যতাভায ফওযীয ালরয ালথ তুচভ থাওলফ না, থঘ অচভ থাওলফা। এওচন 

ফযচক্ত ভার যফাছাআওৃত ফরদলও চনলয় মায়। ফরদ অভালও যদলঔ ফরলরা, অচভ যফাছা ফন ওযায চনয চন্ম 

যনআচন, অভায চন্ম যক্ষলত ওাচ ওযায চনয। ঈচস্থত চনতা অশ্চমৃ লয় যকলরা। তাযা ফরলরন, ফরদ ওথা 

ফরলত রাকলরা! যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, অভায ালথ এ ওথায স্বীওৃচত চদলয়লঙন 

অফু ফওয অয ঈভয। য ভয় যঔালন তাযা দু’চন ঈচস্থত চঙলরন না। চতচন তালদয চফশ্বালয প্রচত বযা 

যাঔায ফযাালয তাওীদ চদলরন।  

অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, এভন যওান নফী যনআ, মায দু’চন ভন্ত্রী অওাল অয দু’চন মচভলন অলঙ। অভায অওালয দুআ 

ভন্ত্রী চচফযাইর  চভওাআর, অয মচভলনয দুআ ভন্ত্রী অফু ফওয  ঈভয।   

াআদ চফন মালয়দ যথলও অালফ ুনান প্রভুঔ ফণৃনা ওলযন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, অফু ফওয, ঈভয, ঈভান  অরী চান্নাচত। এযয চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফাচও 

অযালয় ভুফাাযাকলণয নাভ ঈলল্লঔ ওলয ফরলরন, এযা চান্নাচত। 
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অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ভাভনীলীকণ অওাল ঈজ্জ্বর নক্ষলত্রয ভলতা। যমভন অফু ফওয  ঈভয। এ ফণৃনাচি চালফয চফন 

াভুযা  অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন। 

অনা (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অনায  

ভুাচচযলদয া চদলয় মায়ায ভয় অদলফয ওাযলন তাযা নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চদলও 

যঘাঔ তুলর তাওালতন না। চওন্তু অফু ফওয (যাঃ)  ঈভয (যাঃ) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

চদলও তাওালতন অয ভৃদু ালতন। যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তালদয চদলও তাচওলয় ভদৃু 

ালতন। 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও চতযচভমী  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন, এওচদন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ভচচলদ নফফীলত প্রলফলয ভয় তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ডালন- ফালভ অফু ফওয  

ঈভয চঙলরন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তালদয াত ধলয ফরলরন, অচভ চওয়াভলতয চদন 

এবালফ ঈিলফা। অফু হুযায়যা (যাঃ) এয ফযাত চদলয় অাত গ্রলে তাফাযানী এ াচদ ফণৃনা ওলযলঙন।  

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও চতযচভমী  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, চওয়াভলতয চদন ফৃপ্রথভ অচভ ঈিলফা, এযয অফু ফওয, এযয ঈভয। 

অফদুল্লা চফন ানমারা যথলও চতযচভমী  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন, এওচদন নফীলয় অওযাভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওয  ঈভযলও যদলঔ ফরলরন, এযা দু’চন অভায ওান  যঘাঔ। এ াচদচি 

আফলন ঈভয  আফলন অভয যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন। 

অফু অযয়া অদু্দী যথলও ফামমায  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয দযফালয অফু ফওয  ঈভয াচচয লর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, যআ 

অল্লা’য যাওয, চমচন যতাভালদযলও অভায াামযওাযী ফাচনলয়লঙন। এ াচদচি ভুযযা চফন অলমফ (যাঃ) 

যথলও ফচণৃত লয়লঙ, তাফাযানী এচি ফণৃনা ওলযলঙন। 

অম্মায চফন আয়াায (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, এওচদন চচফযাইর অভীন অভায ওালঙ অলন। অচভ ঈভয চফন ঔাত্তালফয গুণাফরী ম্পলওৃ তালও 

চচলে ওযরাভ। চতচন ফরলরন, নূ (অঃ) এয ভলতা দীখৃ চীফন মৃন্ত মচদ ঈভলযয গুণাফরী ফণৃনা ওচয, 

তফু তা যল লফ না। 

অফদুয যভান চফন কানাভ যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

অফু ফওয অয ঈভযলও লম্বাধন ওলয ফলরলঙন, যতাভযা দুচলন যম চফললয় এওভত লফ, য চফললয় অচভ 

চদ্বভত ওযলফা না। 
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ফাযা চফন অলমফ যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন অয আফলন াদ চরলঔলঙন, এও ফযচক্ত আফলন ঈভযলও 

চচলে ওযলরন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলক যও পলতায়া চদলতন ? চতচন ফরলরন, য 

ভয় অফু ফওয  ঈভয ঙাো যওঈ পলতায়া চদলতন ফলর অভায চানা যনআ। 

অফুর ওাচভ ভুাম্মদ ফণৃনা ওলযন, পলতায়ায চনয যরালওযা অফু ফওয, ঈভয, ঈভান  অরী (যাঃ) এয 

ওালঙ যমলতন। 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, প্রলতযও নফীকলণয ঈম্মলত চফলল ফযচক্ত যলয়লঙন। অভায ঈম্মলতয চফলল ফযচক্ত অফু ফওয অয 

ঈভয। 

অরী (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অল্লা তাঅরা 

অফু ফওলযয ঈয যভ ওরুন। ওাযন চনচ ওনযালও অভায ালথ চফলয় চদলয়লঙন, ভচদনা মৃন্ত অলযাণ 

ওচযলয় অভালও যৌৌঁলঙ চদলয়লঙন অয তাঙাো চফরারলও অমাদ ওলযলঙন। অল্লা তাঅরা ঈভলযয প্রচত 

াচন্ত ফলৃণ ওরুন। চতচন প্রচতওূর চযচস্থচতয ভলধয তয ওথা ফলরন, এ চনয যরালওযা তায বলয় দূলয থালও 

অয তায ফিু যনআ। অল্লা তাঅরা ঈভালনয প্রচত যভ ওরুন। যপলযতাওরু তালও যদলঔ রিা ওলযন। 

অল্লা াও অরীয ঈয যভ ওরুন। অল্লা তাঅরা অরীয ালথ যলয়লঙন। (আফলন অাচওয) 

ুাআর (যাঃ) ফলরলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চফদায় াি যথলও চপলয এল 

চভম্বলযয ঈয অলযাণ ওলয ফরলরন, য চনতা, অফু ফওয অভালও ওঔলনা ওষ্ট যদনচন। যতাভযা তালও 

ভলন যযলঔা। য চনতা, অচভ তায প্রচত ন্তুষ্ট। ঈযন্তু ঈভয, ঈভান, অরী, তারা, মুফাআয, াদ, অফদুয 

যভান চফন অঈপ প্রাথচভও মুলকয ভুাচচযলদয ঈয ন্তুষ্ট। (তাফাযানী) 

আফলন অচফ ালমভ যথলও অফদুল্লা চফন অভদ ফণৃনা ওলযন, এও ফযচক্ত মাআনরু অলফদীন অরী চফন 

হুাআন (যাঃ) এয যঔদভলত ঈচস্থত লয় চচলে ওযলরা, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

দযফালয অফু ফওয  ঈভলযয ভমৃাদা ওতিুওু চঙর ? চতচন ফরলরন, য ভয় নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয ওালঙ তায মতিুওু ভমৃাদা চঙর।  

ফাতাভ চফন ভুচরভ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু 

ফওয অয ঈভযলও লম্বাধন ওলয ফরলরন, অভায য যতাভালদয ঈয যওান ফযচক্ত প্রাও লত াযলফ 

না।  

অনা (যাঃ) যথলও ভাযপুয়ান ূলত্র আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, অফু ফওয অয ঈভযলও বালরাফাা 

ইভান, অয তালদয প্রচত চফলদ্বল যালণ ওযা ওপুযী।  

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, অফু ফওয  ঈভলযয প্রচত বালরাফাা যালণ  তালদয 

োলনয থ ফরম্বন ওযা ুন্নত।  
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অনা (যাঃ) ভাযপুয়ান ফণৃনা ওলযন, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অচভ অভায 

ঈম্মলতয ফযাালয অাফাদী যম, তাযা ওালরভা ‚রা আরাা আল্লাল্লা‛ যথলও যমভন ারালফ না। থৃাৎ, 

ঈবলয়য প্রচত অভায ঈম্মলতয ঔণ্ড বালরাফাা িুও ুথাওলফ।  

 

অফ ুফওয (যাঃ) এয ালন যমফ াচদ ফচণতৃ লয়লঙ    

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও ফুঔাযী  ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভলও ফরলত শুলনচঙ, যম ফযচক্ত এও যচাো যওান চচচন অল্লা’য লথ ফযয় ওযলফ, চান্নালতয ওর 

দযচা যথলও তালও অফান ওযা লফ। য অল্লা’য ফান্দাকণ, এ লথ এলা। এ দযচা ঔুফআ ুন্দয। ুতযাং, 

যম ফযচক্ত নাভামী, তালও নাভালময দযচা যথলও1 যম ফযচক্ত ভুচাচদ, তালও চচালদয দযচা যথলও1 যম 

দওাওাযী, তালও দওায দযচা যথলও1 যযাচাদাযলও যযাচায দযচা যথলও তায নাভ ধলয ডাওা লফ। অফু 

ফওয (যাঃ) ফরলরন, বাকযফান যআ ফযচক্ত, মালও ফ দযচা যথলও অফান ওযা লফ। আয়া যাুরাল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, যওালনা ফযচক্তলও ফ দযচা যথলও ডাওা লফ চও ? যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, যা, অচভ ভলন ওচয মালদয ডাওা লফ তালদয ভধয যথলও অচন নযতভ। 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও অফু দাঈদ  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, যম ফযচক্ত চনলচয াঘমৃ  ম্পদ চদলয় ফলঘলয় যফী অভালও নুগ্র ওলযলঙন, চতচন 

অফু ফওয। মচদ অচভ অল্লা ঙাো ওাঈলও ফিু চললফ গ্রণ ওযতাভ, তলফ অফু ফওযলওআ ওযতাভ। চওন্তু 

আরালভয বাতলৃত্বয ফিন িুি। এ াচদচি আফলন অব্বা, আফলন মুফালয়য, আফলন ভাঈদ, চনুদুফ চফন 

অফদুল্লা, ফাযযা, ওাফ চফন ভাচরও, চালফয চফন অফদুল্লা, অনা, ঈফাআ চফন ওাফ, অচফ য়াচওদুর 

রাআী, অফুর ভুয়ারা, অলয়া, অফু হুযায়যা অয আফলন ঈভয (যাঃ) প্রভুঔ যথলও ফচণৃত। 

অফুদ দাযদা (যাঃ) যথলও ফুঔাযী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওফায অচভ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয দযফালয ফলচঙরাভ। অফু ফওয (যাঃ) এলরন অয ারাভ চদলয় ফরলরন, অভায অয ঈভয চফন 

ঔাত্তালফয ভলধয অরাঘাচযতায এও মৃালয় ভনভাচরনযতা যদঔা যদয়। অচভ তায ওালঙআ ফলচঙরাভ। অভায 

ভালছ নুতা এলরা অয অচভ তায ওালঙ ক্ষভা ঘাআরাভ, চওন্তু চতচন ক্ষভা ওযলত স্বীওায ওযলরন। এযয 

অচভ অনায ওালঙ এলচঙ। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চতনফায ফরলরন, অল্লা অনালও 

ক্ষভা ওযলফন। এযয ঈভয রচিত লয় অফু ফওলযয ফাচেলত মান। চওন্তু যঔালন তালও না যলয় নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দযফালয অলন। তালও যদলঔ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয যঘাযা যালক যচক্তভ লয় মায়। এভন ফস্থায় ঈভয পারুলওয প্রচত অফু ফওয চদ্দীলওয দয়া য়। 

পলর চতচন ফরলরন, আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অচভ তায যঘলয় যফী যাধী। নফী 

ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, অল্লা মঔন অভালও যতাভালদয ওালঙ ািান, তঔন যতাভযা 

ফাআ অভালও চভথযাফাদী ফলরচঙলর। চওন্তু অফু ফওয অভালও তযাচয়ত ওলযলঙ, চনলচয চীফন অয ম্পদ 
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চদলয় াাময ওলযলঙ। অচ যতাভযা যআ ফিুলও ফচৃন ওযলঙা ? (এ ওথাচি যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ দুআফায ঈচ্চাযন ওলযন) এ অঘযণ ওঔলনাআ গ্রণীয় লত ালয না। 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও আফলন অদী নরুূ এওচি াচদ ফণৃনা ওলযলঙন। তলফ য াচদল এতিুওু ফৃচদ্ধ 

ওযা লয়লঙ যম “  অভায ফিু ফযাালয অভালও ওষ্ট চদলয়া না। যম ভয় অল্লা তাঅরা অভালও চদায়াত  

তয দ্বীন চদলয় ািালরন, তঔন যতাভযা ফাআ অভালও চভথযা প্রচতন্ন ওলযলঙা, অয অফু ফওয অভালও 

তযাচয়ত ওলযলঙন। মচদ অল্লা তাঅরা তালও অভায চনয াচফ (ঘয) ফলর লম্বাধন না ওযলতন, তলফ 

অচভ তালও ঔরীর (ফিু) ফলর ডাওতাভ।  

ভুওতাভ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, অওীর চফন অফু তাচরফ অয অফু ফওলযয ভলধয ছকো য়। 

মচদ অফু ফওয তায ফং যম্পযা ম্পলওৃ ফকত চঙলরন যম, অওীলরয অত্মীয়তা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ ম্পৃক্ত। এচনয চতচন নীযফ লয় মান। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয দযফালয অচওর এ ফযাালয নাচর ওযলর যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যরাওলদয 

ভালছ দাৌঁচেলয় ফরলরন, অভায ফিুলও অভায ঈয নযতর  ওলযা এফং চনলচলদয ফস্থান  তায ান ম্পলওৃ 

চঘন্তা ওলযা। অল্লা’য ওভ, যতাভালদয ওলরয দযচা িওাযািন্ন, চওন্তু অফু ফওলযয দযচা অলরাওভয়। 

অল্লা’য ওভ, যতাভযা অভালও চভথযা প্রচতন্ন ওলযলঙা অয অফু ফওয অভালও তযাচয়ত ওলযলঙন। 

যতাভযা অভায ালথ ওৃণতা ওলযলঙা অয অফু ফওয অভায চনয ঔযঘ ওলযলঙন। যতাভযা অভালও 

চযতযাক ওলযচঙলর অয অফু ফওয অভায অনকুতয ওলযলঙন। 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও ফুঔাযী ফণৃনা ওলযলঙন যম, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, 

‚যম ফযচক্ত কফৃ ওলয চনলচয চযলধয় ওাে ভাচিয ালথ ছুচরলয় েলফ, অল্লা তাঅরা চওয়াভলতয চদন 

তায প্রচত নগু্রলয দৃচষ্টলত তাওালফন না।‛ অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, ‚মচদ অচভ ফভয় তওৃ না থাচও 

তলফ অভায যলনয ফলস্ত্রয এওাং ছুলর মায়।‛ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚তচুভ 

যতা এ ওাচ কফৃ ওলয ওলযা না।‛ 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, 

‚অচ যতাভালদয ভলধয যও যযাচাদায ?‛ অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, ‚অচভ।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অচ যতাভালদয ভলধয যও চানামায ালথ চকলয়লঙ ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚অচভ।‛ 

নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চচলে ওযলরন, ‚অচ যতাভালদয ভলধয যও দুস্থলও ন্ন 

চদলয়লঙ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚অচভ।‛ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চচলে ওযলরন, ‚অচ 

যও যযাকীয যফা ওলযলঙা ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚অচভ।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফরলরন, ‚যম ফযচক্তয ভলধয এতগুলরা চফলয় এওচত্রত লয়লঙ, চতচন ফযআ চান্নাতী।‛ অনা  অফদুয 

যভান চফন অফু ফওয াচদচি ফণৃনা ওলযলঙন। তলফ তালদয ফণৃনায় এতিুওু ফৃচদ্ধ ওযা লয়লঙ যম, নফী 

ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚যতাভায চনয চান্নাত য়াচচফ লয় যকলঙ।‛ 
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অফদুয যভান যথলও ফামমায ফণৃনা ওলযলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ পচলযয নাভাচ 

অদায় ওলয াাফীলদয চদলও ভুঔ চপচযলয় ফরলত রাকলরন, ‚অচ যতাভালদয ভধয যথলও যও যযাচা ভুলঔ 

ওার যলয়লঙা ?‛ ঈভয পারুও ফরলরন, ‚অচভ অভায ফযাালয ফরচঙ, অচ অচভ যযাচা যনআ।‛ অফু 

ফওয ফরলরন, ‚যালতআ যযাচায চনয়ত ওলযচঙরাভ অয অরাভদুচরল্লাহ , অচভ যযাচা যযলঔচঙ।‛ নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚যতাভালদয ভলধয যথলও অচ যও রুি ফযচক্তয শুশ্রূলা ওলযলঙ ?‛ 

ঈভয (যাঃ) ফরলরন, ‚অচভ যতা এঔলনা ভচচদ যথলওআ যফয আচন, যযাকীয যফা অফায ওঔন ওযরাভ।‛ 

চদ্দীলও অওফয অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, ‚ঔফয যরাভ বাআ অফদুয যভালনয (অল্লা’য ফান্দা) ফস্থা 

ঔুফআ গুরুতয। পলর ভচচলদ অায লথ চতচন যওভন অলঙন তা যদলঔ এলচঙ।‛ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ চচলে ওযলরন, ‚অচ যতাভালদয ভলধয যওঈ চও পচওযলও যওান ঔাদযদ্রফয 

চদলয়লঙা?‛ ঈভয ফরলরন, ‚অচভ যতা লফভাত্র নাভাম েরাভ, এঔন মৃন্ত যওাথা মাআচন।‛ অফু ফওয 

ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অচভ ভচচলদ প্রলফলয ভয় িাৎ এও চবক্ষওু 

এলরা। অচভ য ভয় অফদুয যভালনয (অফু ফওলযয যঙলর) ালত মলফয রুচিয এওচি িুওলযা যদঔরাভ 

অয যচি তায ওাঙ যথলও চনলয় চবক্ষওুলও চদলয়চঙরাভ।‛ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফরলরন, ‚অচভ যতাভালও চান্নালতয ুংফাদ চদচি।‛ এযয নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

এিা ফরলরন, মা দ্বাযা ঈভয ন্তুষ্ট যান, অয ঈভয ফুছলরন, ণুযভয় যওান ওালচ চতচন অফু ফওলযয 

ভান নন। 

অফু আয়ারায গ্রলে আফলন ভাঈদ (যাঃ) ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ, এওচদন অচভ নাভাম লে ভচচলদ দুয়া 

ওযচঙরাভ। যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওয  ঈভযলও চনলয় ভচচলদ এল (অভালও 

যদলঔ) ফরলরন, ‚যম ঘাআলফ য ালফ।‛ এযয চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যম ুন্দয 

ওলয চওযাত (ওুযঅন চতরায়াত) ওযলত ঘায়, য যমন অফদুল্লা চফন ভাঈলদয চওযাত নুযণ ওলয।‛ 

এযয অচভ ফাচে এরাভ। চওঙকু্ষন য অফু ফওয অভালও ধনযফাদ চানালনায চনয অভায ওালঙ এলরন। 

যক্ষলণ ঈভয এলরন। চতচন অফু ফওযলও যদলঔ ফরলরন, অচন প্রলতযওচি বালরা ওালচ এচকলয় যলয়লঙন।  

যচফঅ অরাভী ফণৃনা ওলযনঃ অভায অয অফু ফওলযয ভলধয ফাওচফতণ্ডায এও মৃালয় চতচন অভালও এভন 

ওথা ফলরন, মা অভালও দুঃঔ যদয়। এযয চতচন রচিত লয় ফরলরন, ‚যচফঅ, তচুভ ওথায দ্বাযা প্রচতলাধ 

না।‛ অচভ ফররাভ, ‚তা লত ালয না।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ অভায প্রচতলাধ না, নালর যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ নাচর ওযলফা।‛ অচভ ফররাভ, ‚তফু না।‛ এযয অফু ফওয 

ঘলর যকলরন। অভায ওালঙ ফনু অরাভ যকালত্রয চওঙ ুযরাও এল ফরলরা, ‚বালরাআ লয়লঙ। যাুরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যওন ন্তুষ্ট লফন, অফু ফওযআ যতা ফাোফাচে ওলযলঙন। যওন চতচন এলতািা 

ওযলত যকলরন ?‛ অচভ তালদয ফররাভ, ‚যতাভযা চও অফু ফওলযয ভমৃাদা ম্পলওৃ চালনা না ? চতচন  َٟ  ثَبِٔ

 ِٓ ١ْ  অয়ালতয প্রচতচফম্ব অয ভুরভানলদয ভলধয ফুমুকৃ  ফে ফযচক্তত্ব। যতাভযা চনলচলদয ভঙ্গর তারা اْثَٕ

ওলযা। মচদ চতচন যদলঔন যম, তায চফরুলদ্ধ যতাভযা াাময ওযলঙা, তলফ চতচন যাক ওযলফন। তায যাক ওযায 

ওাযলণ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যালকয 
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ওাযলন স্বয়ং অল্লাহ  তাঅরা যাক ওযলফন। অয এলত ওলয যচফঅ ধ্বং লয় মালফ।‛ ুতযাং অচভ অফু 

ফওলযয চলঙ চলঙ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যঔদভলত াচচয রাভ। অফু ফওয 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দযফালয হুফহু ম্পূণৃ খিনা ফরলরন। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ভাথা তুলর অভালও ফরলরন, ‚যচফঅ, খিনা চও ?‛ অচভ ফররাভ, ‚আয়া যাুরাল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, খিনা তা- আ (মা চতচন ফলরলঙন)। চতচন এভন ওথা ফলরলঙন, মা অভালও 

ভভৃাত ওলযলঙ। চতচন অভালও নরুূ ওথা ফলর তায প্রচতলাধ চনলত ফলরচঙলরন।‛ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚ঔফযদায, আ ওথা ভুলঔ অনলফ না (থৃাৎ, অফু ফওলযয প্রচতলাধ চনলত 

যমলয়া না)1 ফযং ফলরা, য অফু ফওয, অল্লা অনালও ক্ষভা ওরুন।‛ (ভুনালদ অভদ) 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওযলও 

ফরলরন, ‚তচুভ গুায় অভায াথী চঙলর, াঈলচ ওাঈালয অভায াথী লয় থাওলফ।‛ অফদুল্লা চফন 

অভাদ নুরূ ফণৃনা ফচণৃত ওলযলঙন যম, অফু ফওয গুায় অভায াথী চঙর। এ াচদলয নদগুলরা 

চ। 

হুমাআপা (যাঃ) যথলও ফায়াচও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, 

‚যফললত যঔাযাালনয ঈলিয ভলতা লনও াচঔ থাওলফ।‛ অফু ফওয (যাঃ) অযম ওযলরন, ‚আয়া 

যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, য যতা লনও বালরা লফ।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফরলরন, ‚তালও বক্ষণওাযী তায যঘলয় বালরা লফ ? তায ভলধয তুচভ নযতভ।‛ 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚চভযালচয যালত অওালয লনও স্থালন অভায নালভয চঙলন অফু ফওলযয নাভ যদলঔচঙ।‛ এ 

াচদলয নদগুলরা দুফৃর। মচদ তা আফলন অব্বা, আফলন ঈভয, অনা, অফু াইদ অয অফুদ দাযদা 

(যাঃ) যথলও থৃও থৃও ূলত্র ফচণৃত।  

াইদ চফন চালফয (যাঃ) যথলও আফলন অফী াচতভ অয অফু নুয়াইভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাুরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াভলন  َب ٠َب  ٙ َّز ئَِّٕخ   إٌَّفْظ   أ٠َ َّ طْ  ّ اٌْ  “  এ অয়াত (ূযা অর- পচয, ৮৯ 

: ২৭) চতরায়াত ওযলর অফু ফওয ফরলরন, ‚এ ওলতাআ না ুন্দয ওথা।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚ভতৃযুয ভয় যপলযতা যতাভালও এবালফ লম্বাধন ওযলফ।‛  

অলভয চফন অফদুল্লা চফন মুফালয়য যথলও আফলন াচতভ ফণৃনা ওলযলঙন,  

 ْٛ ٌَ ُْ  َوزَجَْٕب أََّٔب َٚ ِٙ ِْ  َػ١ٍَْ ا أَ  ٛ  ٍ ُْ  الْز أَٔف َغى   

‚অয মচদ অচভ তালদয চনলদৃ চদতাভ যম, চনলচলদয প্রাণ ধ্বং ওলয দা ...‛ (ূযা অন- চনা, ৪ :  

৬৬) 
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এ অয়াত নাচমর য়ায য অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, 

অচন মচদ অভালও চনলদৃ ওলযন, তলফ অচভ চনলচলও চফধ্বতর  ওলয যপরলফা।‛ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚তচুভ চতযআ ফলরলঙা।‛ 

আফলন অচফ ভুরাআওা (যাঃ) যথলও অফুর ওালভ ফাকাফী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ াাফীলদয ালথ এও চরালয় চকলয় ফরলরন, ‚ফাআ চনচ চনচ াথী অয ফিুয 

ওালঙ চপলয মা।‛ এিা শুলন ফাআ যিাআ ওযলরা। শুধু ফাচও থাওলরন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ অয অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ)। এযয নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওলযয ওালঙ 

চকলয় তায ালথ যওারাওুচর ওযলরন অয ফরলরন, ‚মচদ অচভ চনলচয চীফলন যওান ফিু গ্রণ ওযতাভ, তলফ 

অফু ফওযলওআ গ্রণ ওযতাভ, চওন্তু য অভায াথী।‛ (আফলন অাচওয)। এ াচদচি ভুযার  কযীফ 

নলদ ফচণৃত লয়লঙ। 

ুরায়ভান চফন আয়াায যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚বালরা বযা চতন লািচি। অল্লা ওাঈলও চান্নাত চদলত ঘাআলর এ বযাগুলরায ভলধয যম 

যওান এওচি ংচিষ্ট ফযচক্তয ভলধয চদলয় যদন।‛ অফু ফওয (যাঃ) অযম ওযলরন, ‚যগুলরায ভধয যথলও 

যওান এওচি অভায ভলধয চও অলঙ ?‛ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚ফগুলরাআ 

অলঙ।‛  

আফলন অাচওয এ াচদচি দুআবালফ ফণৃনা ওলযলঙন। অলযও দ্ধচতচি লরা “  যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚যনও বযা চতন লািচি।‛ অফু ফওয চচলে ওযলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, এয ভধয যথলও অভায ভালছ চওঙ ুচও অলঙ ?‛ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚ধনযফাদ, ফ যনও বযা যতাভায ভলধয চঞ্চত অলঙ।‛ 

আয়াওুফ অনাযীয চতা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ভচচরল যরাওংঔযা ফৃচদ্ধ ায়ায ওাযলণ কালয় কালয় চভলর ফলতা, এ দৃয দুলকৃয যদয়ালরয 

ভলতা রাকলতা। চওন্তু অফু ফওলযয ফায চায়কা লেআ থাওলতা, যঔালন যওঈ ফলতা না। চতচন মঔন 

অলতন, তঔন যঔালন ফলতন অয নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তায চদলও যঘাযা চপচযলয় 

ওথা শুরু ওযলতন অয ওর ঈচস্থত ফযচক্তকণ ভলনালমাক ওালয ওথা শুনলতন। 

অনা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚অফু ফওলযয প্রচত বালরাফাা অয ওতৃেতা প্রওা ওযা অভায ওর ঈম্মলতয চনয য়াচচফ।‛ 

ার চফন াদ (যাঃ) এওচি াচদ এবালফআ ফণৃনা ওলযলঙন। 

ঈযন্তু, অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) যথলও এওিা ভাযপু াচদ ফচণৃত লয়লঙ যম, ওর যরালওয চাফ যনয়া 

লফ, চওন্তু অফু ফওয যথলও চাফ যনয়া লফ না। 
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অফ ুফওয (যাঃ) এয ালন াাফা  রলপ ালরচনলদয চবভত 

চালফয (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, ঈভয পারুও (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীও অভালদয দৃায।‛ 

(ফুঔাযী) 

শুয়াফুর ইভান গ্রলে ফায়াওী মযত ঈভলযয চবভত নওর ওলযলঙন “  ‚মচদ অফু ফওলযয ইভানলও এও 

াল্লায় অয ৃচথফীফাীয ইভান অলযও াল্লায় তলুর যদয়া য়, তলফ অফু ফওলযয ইভালনয াল্লা যফী 

বাযী লফ।‛  

আফলন অচফ াআাভা  অফদুল্লা চফন অভদ মায়াআদুম মুআদ গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয (যাঃ) 

ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চচদ্দলওয প্রলতযওচি চবভতআ যেষ্ঠ অয লফৃাত্তভ।‛ 

চভদাদ তায ভুনাদ গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ায়, অচভ মচদ অফু ফওয চদ্দীলওয 

ফুলওয এওচি ভ তাভ!‛ 

আফলন অাচওয  আফলন অচফদ দুচনয়া ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয পারুও (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অভায এওান্ত 

আিা লরা, অফু ফওলযয চনয যমরূ চান্নাত চনধৃাচযত, তদ্রু চান্নাত যমন অচভ াআ।‛ 

অফু নুয়াআভ যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, ঈভয পারুও (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অফু ফওলযয যীয যভলওয যথলও 

চধও ুকি।‛  

অরী (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অরী (যাঃ) অফু ফওয (যাঃ) এয া চদলয় 

মাচিলরন। য ভয় অফু ফওয এও ঔণ্ড ওাে লে ফলচঙলরন। চতচন অফু ফওযলও যদলঔ ফরলরন, 

‚যওালনা যনওওায ফযচক্ত অল্লা’য ওালঙ ওালঙ অভায ভলত এ ওাে চযধানওাযী ফযচক্তয যঘলয় চতচন যফী 

চপ্রয় নন।‛  

অফদুয যভান চফন অফু ফওয (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অভালও ওলয়ওফায ঈভয চফন ঔাত্তাফ ফলরলঙ, ‘অফু ফওয চদ্দীও অভায 

যঘলয় প্রলতযও ওালচ গ্রকাভী।’ ‛ 

অাত গ্রলে তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚চফত্র ত্তায ওভ -  মায ালত অভায 

প্রাণ, অচভ যনও ওালচ গ্রকাভী লয় যদলঔচঙ য ওালচ অফু ফওয অভায যঘলয় গ্রকাভী।‛ 

অাত গ্রলে তাফাযাচন অরী (যাঃ) এয অলযওচি চবভত ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, 

‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য অফু ফওয অয ঈভযআ অভায ওালঙ চপ্রয়। যওান ভুচভলনয 

ন্তলয অভায প্রচত বালরাফাা এফং অফু ফওয  ঈভলযয প্রচত চফলদ্বল বাফান্নতা এওলত্র চভা লফ না।‛  
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অফু অভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ওুযাআলদয ভলধয চতনচন ফযচক্ত চঙলরন, মাযা দৃযত অয ঘচযত্রকতবালফ 

াধাযণ  চফস্ময়ওয াদা ভলনয ভানুল। মচদ তাযা যতাভালও চওঙ ুফলরন, তলফ তয ফরলফন। অয তুচভ 

মচদ তালও চওঙ ুফলরা, তলফ তাযা তা তয ফলর চফশ্বা ওযলফন। তাযা লরন “ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ), 

অফু ঈফাআদা চফন চাযযা (যাঃ) অয ঈভান চফন অপপান (যাঃ)।‛  

আফলন াদ আব্রাীভ নঔয়ী ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয ঈাচধ তায দয়াদৃ্রতায ওাযলন 

যদয়া লয়লঙ। 

যফীঅ চফন অনা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এভন এও াচনয 

যপাৌঁিা, (তা) যমঔালন েলফ যিাআ ভচভাচন্বত লফ।‛ 

যফীতা চফন অনা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অচভ অফু ফওয চদ্দীলওয ভলতা ূফৃফতীৃ 

নফীলদয যওান াাফীলও াআ চন।‛ 

মুচয ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীলওয ভমৃাদায ভলধয এচি এওচি যম, চতচন অল্লা’য ফযাালয যওানআ 

লন্দ ওযলতন না।‛ (আফলন অাচওয) 

মুফালয়য চফন ফাওায ফলরন, ‚অচভ অলরভলদয যথলও শুলনচঙ যম, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ঔতীফ অফু ফওয (যাঃ)  অচর (যাঃ)।‛ 

অফু হুাআন ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অদভ ন্তানলদয ভলধয নফী যাুলরয য যওান ফযচক্ত অফু ফওলযয যঘলয় যেষ্ঠ 

নয়। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ভৃতুযয য ভুযতাদলদয প্রচত সনয াচিলয় অফু ফওয এও 

নফীয়ারা ওাচ ওলযলঙন।‛ 

 

ঞ্চভ চযলিদ 

দাআনূযী তায যচঘত ভাচাচরাত গ্রলে অয আফলন অাচওয াফী যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অল্লা তাঅরা 

অফু ফওযলও এভন ঘাযচি গুণ দান ওলযচঙলরন, মা অচ মৃন্ত ওাঈলও যদয়া য়চন। এও “  চতচন চদ্দীও, 

দুআ “  চতচন গুায় নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াথী, চতন “  চচযলতয ভয় নফী াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ চঙলরন, ঘায “  যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তালও আভাভ  

ফাচও ওর ভুরভানলও ভওুতাদী য়ায চনলদৃ যদন।‛ 

ভাাাপ গ্রলে অফু দাঈদ চরলঔলঙন যম, অফু চাপয ফলরলঙন, ‚অফু ফওয (যাঃ) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ অয চচব্রাইলরয ওথা শুনলত যলতন, চওন্তু চচফযাইরলও যদঔলত যলতন না।‛ 
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আফলন ভুাআয়াফ ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চঙলরন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চফলল ভন্ত্রী। নফী 

ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ প্রচতচি চফললয় তায ালথ যাভৃ ওযলতন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ আরালভয ভলধয, গুায়, ফদয মুলদ্ধয ঙাঈচনয চনলঘ, এভনচও ওফলয অফু ফওয ঙাো 

নয ওাঈলও প্রাধানয যদনচন।‛ 

 

অয়াত, াচদ  আভাভলদয চবভলত অফ ুফওয (যাঃ) এয চঔরাপলতয প্রচত আাযা  

হুমাআপা (যাঃ) যথলও চতযচভমী  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, অভায য অফু ফওয  ঈভলযয নুযণ ওযলফ। এ াচদচি অফুদ দাযদা যথলও তাফাযানী অয 

আফলন ভাঈদ যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন। 

অফদুল্লা চফন ঈভয (যাঃ) যথলও অফুর ওালভ ফাকাফী ফণৃনা ওলযলঙন যম, চতচন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভলও ফরলত শুলনলঙন, ‚অভায য ফালযাচন ঔরীপা লফন অয অফু ফওয চদ্দীও 

অভায য াভানয চীচফত থাওলফন।‛ এ াচদলয প্রথভ ংলয ফযাালয ওর ভুাচদ্দআ এওভত। এচি 

ওলয়ও দ্ধচতলত ফচণৃত লয়লঙ, এ ম্পলওৃ অচভ নয ফযাঔযা গ্রলে অলরাঘনা ওলযচঙ। 

ফুঔাচয  ভুচরভ যীলপয এ াচদ, মা অভযা অলকআ ঈলল্লঔ ওলযচঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ পালতয অলক ফক্তৃতায় ফলরচঙলরন, অল্লা তায এও ফান্দালও ফওা চদলয়লঙন …। যআ 

ফক্তৃতায় চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অলযা ফলরচঙলরন, ‚ফ দযচাআ ফি লয় মালফ, চওন্তু অফু 

ফওলযয দযচা যঔারা থাওলফ।‛ 

এও ফণৃনায় অলঙ, অফু ফওলযয চানারা ঙাো ভচচলদয ওর চানারা ফি থাওলফ। রাভালয় যওযাভ 

চরলঔলঙন, এিা চদলয় অফু ফওলযয চঔরাপলতয প্রচত আাযা ওযা লয়লঙ, ওাযন চতচন এ লথআ ভচচলদ 

নাভাম োলনায চনয অলতন। 

অনা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অফু ফওলযয 

দযচা ঙাো ওর দযচা ফি ওলয দা।‛ এ াচদচি আফলন অদী, আভাভ চতযচভমী মযত অলয়া চচদ্দওা 

(যাঃ) যথলও, মায়াআদুর ভুনাদ গ্রলে মযত আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও, তাফাযানী চযত ভুঅচফয়া চফন 

অফু ুচপয়ান (যাঃ) যথলও এফং ফামমায চযত অনা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন।  

চুফালয়য চফন ভুতইভ যথলও ফুঔাচয  ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন এও ভচরা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয যঔদভলত ঈচস্থত লরা। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তালও ুনযায় 

অলত ফরলরন। য ফরলরা, ‚অচভ অফায এলর মযতলও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ালফা না, 

থৃাৎ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) আলন্তওার ওযলফন।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফরলরন, ‚তলফ অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ এলা।‛ 
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অনা (যাঃ) ফলরলঙনঃ ‚অনায য অভযা ওায ওালঙ দওা চদলফা‛ -  এ ফাতাৃ চদলয় ফনু ভুতাচরলওয 

যরালওযা অভালও যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ািালর যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অফু ফওলযয ওালঙ।‛ (াচওভ) 

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

ওালঙ এও ভচরা এল চওঙ ুচানলত ঘাআলর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তালও লয অলত 

ফরলরন। য ফরলরা, ‚অচভ এল মচদ অনালও না াআ অয অনায ভৃতুয লয় মায় ?‛ নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚তচুভ এল অভালও না যলর অফু ফওলযয ওালঙ মালফ, ওাযন 

অভায য চতচন ঔরীপা লফন।‛ 

অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) ফলরলঙনঃ ভৃতুযয ভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚য 

অলয়া, যতাভায চতা অয যতাভায বাআলও অভায ওালঙ অলত ফলরা, অচভ তালদয দরীর চরলঔ চদলত 

ঘাআ। ওাযন অভায অংওা য় যম, অভায য যওান অাচন্বত ফযচক্ত চঔরাপলতয চনয দাৌঁচেলয় যমলত ালয 

অয ফরলত ালয “  ‘অচভ চঔরাপলতয ঈমুক্ত’। চওন্তু অল্লা অয ভুচভনকণ অফু ফওযলও ঙাো যভলন চনলফ 

না।‛ (ভুচরভ) 

এ াচদচি অভদ চবন্ন দ্ধচতলত ফণৃনা ওলযলঙন। অলয়া চদ্দীওা ফলরলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ভৃতুযয ভয় অভালও ফরলরন, ‚যতাভায বাআ অফদুয যভানলও যডলও অলনা, অচভ অফু 

ফওলযয চনয এওচি দরীর চরলঔ চদলফা, মালত যরালওযা ভতলবদ ওযলত না ালয।‛ এযয চনলচআ ফরলরন, 

‚তালও রাকলফ না। অল্লা অফু ফওলযয ফযাালয ভুরভানলদয ভলধয ভতাননওয যাঔলফন না।‛ 

অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) যথলও ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙন, এও ফযচক্ত অলয়ালও চচলে ওযলরা, ‚নফী 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মচদ ঔরীপা চনধৃাযণ ওযলতন, তলফ ওালও (ঔরীপা) ফানালতন ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অফু ফওযলও।‛ য ফরলরা, ‚তায য ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ঈভয পারুও।‛ য ফরলরা, ‚তায য 

?‛ চতচন ফরলরন, ‚অফু ঈফায়দা চফন চাযযা।‛ 

অফু ভুা অঅযী (যাঃ) যথলও ফুঔাচয  ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ভুভূলৃ ফস্থায় ফরলরন, ‚য চনতা, যতাভযা অফু ফওলযয ওালঙ মা। চতচন যতাভালদয নাভাম 

োলফন।‛ অলয়া (যাঃ) ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অফু ফওয ঔুফআ নযভ 

ভলনয ভানুল। চতচন অনায ালথ চায়নাভালম দাৌঁোলর নাভাচ োলত াযলফন না।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚তালওআ নাভাচ োলত ফলরা।‛ অলয়া অফায এওআ অলফদন ওযলরন। 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অফু ফওযলওআ ফলরা, চতচন যমন নাভাচ োন। তুচভ 

যতা আঈুপ (অঃ) এয মুলকয নফীয ভলতা।‛ এযয যরালওযা অফু ফওলযয ওালঙ এলরন অয যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অ’রাআচ য়া াল্লালভয চীফদ্দালতআ (অফু ফওয) যরাওলদয নাভাম োন।  
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এ াচদচি ভুতায়াচতয। এচি অলয়া, আফলন ভাঈদ, আফলন অব্বা, আফলন ঈভয, অফদুল্লা চফন মাভঅ, 

অচর চফন অফু তাচরফ  াপা (যাঃ) ৃথওবালফ ফণৃনা ওলযলঙন। এলদয দ্ধচত াচদল ভতুায়াচতয 

দ্ধচতয নুরূ। 

অলয়া (যাঃ) অলযওবালফ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অচভ এ ফযাালয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

ওালঙ এ চনযআ চচদ ওলযচঙরাভ যম, অভায ন্তয াক্ষয চদচিলরা “ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয স্থরাচবচলক্তলও ভানুল বারফালফ না। ওাযন অচভ ফুলছচঙরাভ, চমচন যাুর াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয স্থরফতীৃ লফন, যরালওযা তালও তবাকা ভলন ওযলফ। এচনয অচভ ঘাআচঙরাভ যমন যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওযলও ঙাো নাভাম োলনায চনলদৃ যদন।‛ 

আফলন মাভঅ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚যম ভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যরাওলদয নাভাচ োয 

চনলদৃ চদচিলরন, তঔলনা অফু ফওয অলনচন, এচনয ঈভয এচকলয় অলন। চওন্তু নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অ’রাআচ য়া াল্লাভ ফলরন “ ‘না না না (চতনফায), অফু ফওযআ নাভাচ োলফন।’ ‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও ফচণৃত াচদল যলয়লঙ, ঈভয (যাঃ) তাওফীলয তাযীভা ফরলর নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ যাকাচন্বত লয় ভাথা তুলর ফরলরন, ‚অফু ওুাপায যঙলর যওাথায় ?‛ এ াচদলয 

ফযাালয রাভালয় যওযাভকলণয চবভত লরা, এচি ুপষ্ষ্ট দরীর যম, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ওর 

াাফায ভলধয ফৃলেষ্ঠ  লফৃাত্তভ। চতচনআ ফলঘলয় যফী চঔরাপলতয ওদায অয আভাভলতয যমাকয। 

আভাভ অঅযী ফলরন, ‚এিা প্রওায যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওয চদ্দীওলও 

যরাওলদয নাভাম োলত চনলদৃ যদন। যঔালন ভুাচচয  অনায াাফীকণ ঈচস্থত চঙলরন। যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ফাণী -  চতচনআ আভাভচত ওযলফন, ওুযঅলনয োন মায ফলঘলয় যফী। 

ুতযাং এ াচদলয অলফদন লরা, অফু ফওয যকািা ঈম্মত যথলও ওুযঅলনয োন যফী যাঔলতন। স্বয়ং 

াাফালয় যওযাভ চযদয়ানুল্লাচ তাঅরা অরাআচভ অচভাইন ঈক্ত াচদ চদলয় এ পরাপর যফয 

ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীওআ চঔরাপলতয যফী ওদায চঙলরন। (মাযা পরাপর যফয ওলযলঙন) তালদয 

ভলধয ঈভয (যাঃ) অয অচর (যাঃ) নযতভ। 

অরী (যাঃ) এয ফণৃনা আফলন অাচওয নওর ওলয ফলরলঙন, ‚নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মঔন 

অফু ফওযলও নাভাম োলনায চনলদৃ চদচিলরন, তঔন অচভ যঔালন ঈচস্থত চঙরাভ, ুস্থ চঙরাভ না, 

অভায োন  সঘতনয চঙর। এযয অভযা চনলচলদয দুচনয়ায চনয তায প্রচত যাচচ রাভ, মায প্রচত নফী 

ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভালদয দ্বীলনয চনয যাচচ লয়চঙলরন।‛ 

রাভালয় যওযাভ ফলরন, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলকআ অফু ফওয চদ্দীও আভাভচত 

ওলযন অয যাভৃদাতা যান।  
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র চফন াদ যথলও অভাদ  অফু দাঈদ ফণৃনা ওলযনঃ এওফায ফনু চফন অঈপ যকালত্র চফফাদ  ওর 

যদঔা চদলর ংফাদ যলয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যমালযয য ভীভাংায চনয যঔালন 

মান, অয মায়ায ভয় ফলরন, ‚য চফরার, নাভালময ভয় লর এফং অচভ না চপযলর অফু ফওযলও নাভাম 

োলত ফরলফ।‛ ুতযাং মঔন অলযয ভয় লরা, চফরার (যাঃ) আওাভত চদলরন অয তায ওথায় অফু 

ফওয (যাঃ) নাভাম োলরন। 

অফু ফওয ালপই কীরাচনয়াত গ্রলে এফং াপা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম চতচন ফলরলঙন, 

‚অচভ অযম ওযরাভ, ‘আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অচন ুস্থ থাওা ফস্থায় চও অফু 

ফওযলও আভাভ ফাচনলয়চঙলরন ?’ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চফাফ চদলরন, ‘না, ফযং অল্লাআ 

তালও আভাভ ফাচনলয়লঙন।’ ‛ 

দাযা ওুতনী আপযাদ গ্রলে, ঔতীফ এফং আফলন অাচওয অরী (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অল্লা’য দযফালয যতাভায ফযাালয চতনফায প্রশ্ন ওলযচঙ যম, 

যতাভালও আভাভ ফানলফা। চওন্তু যঔান যথলও তা প্রতযাঔযান ওযা য় অয অফু ফওয আভাভচতয চনলদৃপ্রাপ্ত 

যান।‛ 

াান (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ, অচভ স্বলে চনলচলও চধওাং যরালওয অফচৃনা চতক্রভ ওযলত যদলঔচঙ।‛ 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚তচুভ ফযআ যরাওলদয ওাচ ওযায ুলমাক ালফ।‛ 

অফু ফওয ফরলরন, ‚অচভ অভায ফুলও দুলিা চঘহ্ন যদলঔচঙ।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফরলরন, ‚যতাভায চঔরাপলতয ভয় দুআ ফঙয।‛ 

আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম অফু ফওয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অচভ এওচদন ঈভয পারুলওয ওালঙ যকরাভ। 

য ভয় তায ওালঙ চওঙ ুযরাও ঔাফায ঔাচিলরা। অচভ চঙলনয এওচনলও চচলে ওযরাভ, ‘যতাভযা চও 

ূফৃফতীৃ নফীকলণয চওতাফগুলরা লেলঙা ?’ য ফরলরা, ‘এলত যরঔা যলয়লঙ যল নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ঔরীপা লফন চদ্দীও।‛ 

আফলন অাচওয ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম ভুাম্মদ চফন মুফালয়য ফলরলঙনঃ ঈভয চফন অফদুর অমীম (যাঃ) 

অভালও চওঙ ুপ্রশ্ন ওযায চনয াান ফযী’য ওালঙ ািালরন। অচভ তালও ফররাভ, ‚অফু ফওলযয চঔরাপত 

চনলয় যরালওযা ভতলবদ ওলযচঙলরা। অচন অভালও ণূৃাঙ্গ চফাফ চদন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ  

য়া াল্লাভ চও তালও ঔরীপা ফাচনলয়চঙলরন ?‛ চতচন যযলক ফল েলরন অয ফরলরন, ‚যওন ? এলত চও 

যওান লন্দ অলঙ ? অল্লা’য ওভ, অল্লা তাঅরাআ তালও ঔরীপা ফাচনলয়লঙন। অল্লা যওন ঔরীপা  

ফানালফন না, চতচন ফলঘলয় যফী োনী অয ভতু্তাওী যরালওযা তালও ঔরীপা না ফানালনা মৃন্ত চতচন ভৃতুযফযণ 

ওযলতন না।‛  
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আফলন অদী ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম অফু ফওয চফন অয়া ফলরলঙনঃ াচওভ যীদ অভালও ফরলরন, 

‚যরালওযা অফু ফওযলও চওবালফ ঔরীপা ফাচনলয় চনলরা ?‛ অচভ ফররাভ, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, এ ওালচ 

অল্লা, তায যাুর াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অয ওর ভুরভান নীযফ চঙলরন।‛ ঔরীপা ারুন 

যীদ ফরলরন, ‚এওিু ফযাঔযা ওলয ফরুন।‛ অচভ ফররাভ, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ অিচদন ুস্থ চঙলরন। এ ভয় চফরার (যাঃ) অযম ওযলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, যও নাভাম োলফন ?‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, 

‚অফু ফওযলও নাভাচ োলত ফলরা।‛ অফু ফওয অি চদন মৃন্ত নাভাচ োন অয এ চদনগুলরালত চনয়চভত 

ী নাচমর লয়লঙ। যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অল্লা’য নীযফতায ওাযলন নীযফ চঙলরন অয 

ওর ভুরভান যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয নীযফতায ওাযলন নীযফ চঙলরন।‛ ঔরীপা 

ারুন যীলদয ওালঙ এ চবভতচি ঔুফআ ঙন্দনীয় ভলন লরা অয চতচন ফরলরন, ‚ফাযাওাল্লাহু চপও।‛ 

রাভালয় যওযালভয এওচি দর অফু ফওয (যাঃ) এয চঔরাপলতয প্রভাণ য ওলযলঙন। ফায়াওী ফণৃনা 

ওলযলঙন, আভাভ াান ফযী এ অয়াত চদলয় দরীর চদলয়লঙন “   

َب ا َٓ  أ٠َُّٙ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٕ َِ ٓ آ ُْ  ٠َْشرَذَّ  َِ ٕى  ِٗ  َػٓ ِِ فَ  ِد٠ِٕ ْٛ ٗ   ٠َأْرِٟ فََغ َـّ َ   اٌٍ ْٛ ُْ  ثِمَ َٔٗ   ٠ ِحجُّٙ  ٠ ِحجُّٛ َٚ  

‚য ভুচভনকণ, যতাভালদয ভলধয যম স্বীয় ধভৃ যথলও চপলয মালফ, চঘলযআ অল্লা এভন ম্প্রদায় ৃচষ্ট 

ওযলফন, মালদযলও চতচন বারফালফন এফং তাযা তাৌঁলও বারফালফ।‛ (ূযা অর- ভাআদা, ৫ : ৫৪) 

াান ফযী ফলরন, ‚অল্লা’য ওভ, অযফ মঔন ধভৃতযাকী য়, অফু ফওয অয তায াথীযাআ ভুযতাদলদয 

চফরুলদ্ধ চচাদ ওলয তালদয আরালভ চপচযলয় অলনন।‛ 

ওাতাদা (যাঃ) এয ফযাত চদলয় আঈনু চফন ফাওীয চরলঔলঙন, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

পালতয য অযলফয চওঙ ুযরাও ভুযতাদ লয় মায়। তঔন অফু ফওয (যাঃ) তালদয ালথ চচাদ 

ওলযচঙলরন। য ভয় অভযা যপষ্লয ফরতাভ, ‚ওুযঅলনয এআ অয়াত - فَ   ْٛ ٗ   ٠َأْرِٟ فََغ َـّ َ   اٌٍ ْٛ ثِمَ   অফু 

ফওয চদ্দীও অয তায াথীলদয ফযাালয নাচমর লয়লঙ।‛ 

ওুতায়ফা যথলও আফলন অফী ালতভ ফণৃনা ওলযলঙন “  

 ً َٓ  ل َّف١ِ َخٍ  ّ ٌٍِّْ  َٓ َْ  اْْلَْػَشاةِ  ِِ ْٛ ٝ   َعز ْذَػ َ   ئٌَِ ْٛ ٌِٟ لَ  ٚ َشِذ٠ذ   ثَأْط   أ  

‚চঙলন লে থাওা (অযফ) যফদুআনলদয তুচভ (অলযা) ফলরা “  চঘলযআ যতাভালদয এওচি চক্তারী চাচতয 

ালথ মুদ্ধ ওযায চনয ডাও যদয়া লফ …‛ (ূযা অর- পাত, ৪৮ : ১৬) 

এ অয়ালত ঈলল্লচঔত ওলিায রোআওাযী দাযা ফনূ হুরায়পা যকাত্র ঈলদ্দয। আফলন অফী ালতভ  আফলন 

ওুতাআফা ফলরন, ‚এ অয়াতচি অফু ফওলযয চঔরাপলতয দরীর। ওাযন চতচনআ যরাওলদয তীব্র যথলও 

তীব্রতযবালফ রোআ ওযায অফান চানান।‛ 
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ায়ঔ অফুর াান অঅযী (যঃ) ফলরলঙনঃ অফু অব্বা ুযাআ যথলও শুলনচঙ যম চতচন ফলরলঙন, ‚অফু 

ফওয চদ্দীলওয চঔরাপত ওুযঅন যীলপয ঈলযাচল্লচঔত অয়াত চদলয় প্রভাচণত। ওাযন রাভালয় যওযাভ এ 

চফললয় এওভত যম, এ অয়াত ফতীণৃ য়ায য অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ঙাো মাওাত স্বীওাযওাযীলদয 

চফরুলদ্ধ যওঈ চচাদ ওলযনচন।‛ 

ুতযাং এ অয়াতচি অফু ফওলযয চঔরাপলতয দাফী যালঔ অয তায অনুকতয ওযা ভানুললয চনয পযম, ওাযন 

যম তা ভানয ওযলফ না, অল্লা ফযআ তালও াচতর  চদলফন। 

আফলন ওাচয (যঃ) ফলরলঙন, ‚চওঙ ুভপুাচযীন যযাভ, াভ অয াযলযয মুদ্ধ চদলয় এ অয়ালতয 

তাপীয ওলযলঙন। চওন্তু এ মুদ্ধগুলরা প্রস্তুচত অফু ফওযআ গ্রণ ওলযন, মচদ তা ঈভয পারুও  ঈভান 

কনীয মুলক এল যল লয়লঙ। তাযা দু’চনআ অফু ফওলযয নুাযী চঙলরন।‛  

আফলন ওাচয ফলরন, এ অয়াতচি অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয চঔরাপলতয দরীর “   

َػذَ  َٚ   ٗ َـّ َٓ  اٌٍ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٕ َِ ُْ  آ ٕى  ا ِِ  ٛ ٍ ِّ َػ ُْ  اٌصَّبٌَِحبدِ  َٚ  َّٙ اْْلَْسضِ  فِٟ ١ٌََْغزَْخٍِفَٕ  

‚যতাভালদয ভলধয মাযা ইভান অলন অয ৎওভৃ ওলয, অল্লা তালদযলও য়াদা চদলয়লঙন যম, তালদযলও 

ফযআ ৃচথফীলত ানওতৃতৃ্ব দান ওযলফন ‛ (ূযা অন- নূয, ২৪ : ৫৫) 

আফলন অফী াচতভ তায তাপীয গ্রলে অফদুয যভান চফন অফদুর াভীদ অর ভাচদ যথলও ফণৃনা 

ওলযলঙন, ‚এ (ঈলযাক্ত) অয়াত চদলয় অফু ফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) এয চঔরাপত প্রভাচণত।‛ 

অফু ফওয চফন অয়া যথলও ঔতীফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও লরন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয ঔরীপা অয তায চঔরাপত ওুযঅন চদলয় প্রভাচণত। এ যপ্রচক্ষলত আযাদ লি “  

َٓ  ٌٍِْف مََشاءِ  ّ َٙبِجِش٠ َٓ  اٌْ َِّز٠ ٓ أ ْخِشج ٛا اٌ ِِ  ُْ ِ٘ ُْ  ِد٠َبِس ِٙ اٌِ َٛ ِْ أَ َٚ  َْ ٛ َٓ  فَْضَل   ٠َجْزَغ  ِِّ  ِٗ َـّ أ ب اٌٍ َٛ ِسْض ٠َٕص ش ٚ َٚ َٚ َْ  َٗ َـّ  اٌٍ

  ٌَٗ َسعٛ  ئِهَ  ۖ   َٚ ـ  ٌَ  ٚ ُ   أ  ٘  َْ  ٛ بِدل اٌصَّ  

‚(এ ম্পদ) যফ বাফগ্রতর  ভুাচচযলদয চনয, মালদয (অল্লা’য ঈয ইভালনয ওাযলণআ) চনলচলদয 

চবলিভাচি  ায়- ম্পদ যথলও ঈলিদ ওলয যদয়া লয়লঙ, থঘ এ যরাওগুলরা অল্লা’য নুগ্র  তায 

ন্তুচষ্টআ াচর ওযলত ঘায়, অল্লা  তায যাুলরয াাময লমাচকতায় তৎয থালও, (ভরূত) এ 

যরাওগুলরাআ লি তযফাদী।‛ (ূযা অর- ায, ৫৯ : ৮) 

এ অয়ালত   َْ  ٛ بِدل  ব্দ চদলয় াাফালয় যওযাভ ঈলদ্দয। অয অল্লা মালও ‚াচদও‛ ফলরলঙন, চতচন  اٌصَّ

ওঔলনা চভথযা ফরলত ালযন না। অয াাফাকণ অফু ফওযলও ফভয় ‚য যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) এয ঔরীপা‛ ফলর লম্বাধন ওযলতন। আফলন ওাচয ফলরন, ‚এ কলফলণাচি ঔুফআ ুন্দয।‛ 
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মাপাযানী ফলরলঙনঃ অচভ আভাভ ালপই (যঃ) এয ওালঙ শুলনচঙ যম চতচন ফলরলঙন, ‚অফু ফওলযয 

চঔরাপলতয চফললয় আচভা লয়চঙলরা। যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পালতয য যরাওলদয 

ভলধয দুচনয়ায় অফু ফওলযয যঘলয় বালরা ভানুল না থাওায় যরালওযা তায ালত ফাআয়াত যদয়।‛ (ফায়াওী) 

অাদু ুন্না পায়ালয়র গ্রলে ভুয়াচফয়া চফন ওাযযা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ফওলযয চঔরাপত ম্পলও ৃ

াাফালয় যওযাভকণ যওান প্রওায লন্দ যালণ ওযলতন না। তাযা ফভয় অফু ফওযলও যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঔরীপা ফলর লম্বাধন ওযলতন। অয াাফীলদয আচভা ওঔলনা বরু  

চফভ্রান্তওয লতা না।‛ 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚যম চচচনলও ওর ভুরভান বালরা ভলন ওলয যিা 

অল্লা’য ওালঙ বালরা। অয মা ওর ভুরভানলদয ওালঙ ভন্দ তা অল্লা’য ওালঙ ভন্দ। ওর ভুরভান 

অফু ফওলযয চঔরাপতলও বালরা ভলন ওযলতা। ুতযাং তা অল্লা’য ওালঙ বালরা অয ঈত্তভ।‛ 

াচওভ  মাাফী চরলঔলঙন, ‚অফু ফওলযয চঔরাপলতয য এওচদন অফু ুচপয়ান চফন যফ মযত অরী 

(যাঃ) এয ওালঙ এল ফরলরন, ‘যরাওলদয ওাচগুলরা যদঔুন, তাযা ওুযাআলদয এও নকণয ফযচক্তয ওালঙ 

ফাআয়াত চদলয়লঙ। অচন ঘাআলর শ্বালযাী  দাচতও সনয চদলয় ভচদনা বলয চদলফা।‛ অরী (যাঃ) 

ফরলরন, ‚য অফু ুচপয়ান, অচন দীখৃ ভয় ধলয আরালভয ত্রুতা ওলয এললঙন, অচন ওর চপ্রয়। 

অভায দচৃষ্টলত অফু ফওলযয চঔরাপলতয যওান ভন্দ চফলয় যনআ। ওাযন চতচন প্রলতযও চফললয় দক্ষ  ওদায।‛ 

 

অফ ুফওয (যাঃ) এয ওালঙ ফাআয়াত 

ফুঔাযী  ভুচরভ যীলপ ফচণৃত লয়লঙ, ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ) াি যথলও চপলয তায এও বাললণ ফরলরন, 

‚অচভ ংফাদ যলয়চঙ যম, ভওু ফযচক্ত ফলরলঙ -  ঈভলযয ভৃতুযয য য ভুও ফযচক্তয ালত ফাআয়াত চদলফ। 

যওঈ যমন এ যধাৌঁওায় লে না যম, অফু ফওয চদ্দীলওয ফাআয়াত চওঙ ুযরালওয ভলধয ীভাফদ্ধ চঙর অয তা 

াআ নুচষ্ঠত লয়লঙ। এলত যওান লন্দ যনআ যম, অল্লা যরাওলদযলও চঔরাপত ম্বলি চপতনা- পাাদ 

যথলও ফাচঘলয়লঙন অয অচ যতাভালদয ভলধয এভন যওান ফযচক্ত যনআ মালও অফু ফওয ঙাো যরালওযা 

চনলচলদয ঔরীপা ওযলত ালয। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য অফু ফওয চদ্দীওআ 

লফৃাত্তভ। খিনা লরা, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পালতয য অরী, মুফালয়য  তালদয 

াথীযা পাচতভায খলয ফস্থান যনন। ওর অনায াাফী অভালদয যথলও থৃও লয় াওীপা ফনূ াদা 

যকালত্র ভলফত যান। অয ভুাচচয াাফীকণ অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ অলন। অচভ অফু ফওয 

চদ্দীওলও ফররাভ, ‘অচন অভালদয ালথ অভালদয বাআ অনায াাফীলদয ওালঙ ঘরুন।’ চতচন অভালদয 

ালথ মাত্রা ওযলরন। লথ দু’চন যনওওায যরালওয াক্ষাৎ য়। তাযা অভালদয ফরলরন, ‘যতাভযা 

অনাযলদয ওালঙ যমলয়া না, অয ভুাচচযযা যপষ্লযয ভলধয চদ্ধান্ত চস্থয ওলয না।’ অচভ ফররাভ, 

‘অল্লা’য ওভ, অভযা যঔালন মালফাআ।’ অভযা াওীপা ফনূ াদা যকালত্র চকলয় যদঔরাভ, তাযা ওলর 
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যঔালন ভলফত অয তালদয ভধযবালক এওচন ঘাদয চযচত যরাও ফল অলঙন। অচভ ফররাভ, ‘চতচন যও, 

অয তায চও লয়লঙ ?’ যরালওযা ফরলরা, ‘াদ চফন ঈফাদা ুস্থ।’ অভযা চকলয় ফলর তালদয ফক্তা াভদ 

 ানায য ফরলত রাকলরন, ‘অভযা অনায, অল্লা’য সচনও। য ভুাচচযকণ, অনাযা চওঙ ুযরাও এ 

আিা যালণ ওলযন যম, অনাযা অভালদয ঈলিদ ওযলফন, যফয ওলয চদলফন অয চঔরাপলতয ালথ ংমুক্ত 

যাঔলফন না।’ তায চববালণ যল লর অচভ চওঙ ুফরলত ঘাআরাভ, ওাযন এ চফললয় অচভ অলকআ এওচি 

ুন্দয ফক্তফয সতচয ওলযচঙরাভ। অফু ফওয (যাঃ) ফাধা চদলরন। ভরূত অচভ তায ধীনস্থ চঙরাভ। তায ঈয 

চতচন অভায যঘলয় যফী প্রোফান অয ম্মাচনত চঙলরন। এ চনয অচভ নীযফ লয় যকরাভ অয তালও ন্তুষ্ট 

ওযলত ঘাআরাভ না। চতচন অভায যঘলয় যফী োনী চঙলরন। অল্লা’য ওভ, অচভ মা ফরায চনয অলকআ 

ফক্তফয চিও ওলযচঙরাভ, অফু ফওয যল মৃন্ত যআ ফক্তফযআ শুরু ওযলরন, ফযং তায যঘলয় ঈত্তভবালফ 

ফরলরন “  ‘অনাযা চনলচলদয ম্বলি যম প্রংা ওযলরন, চতযআ অনাযা তা- আ। যকািা অযফ চফশ্ব চালন 

যম, প্রান ফভয় ওুযাআলদয চনয, ওাযন ওুযাআযা (যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয) 

অত্মীয়তায দৃচষ্টলওাণ যথলও অযফ চাালনয ভলধয লফৃাত্তভ  ফৃলেষ্ঠ। ুতযাং, চঔরাপত ুচনচদৃষ্টবালফ 

ওুযাআলদয ও।’ চতচন অভায অয অফু ঈফাআদায াত ধলয ফরলরন, ‘অচভ ঔুী লফা, মচদ এলদয ভধয 

যথলও এওচলনয ালত ফাআয়াত যদন।’ অফু ফওয মা ফরলরন, তা ফআ অভায ভনঃূত, চওন্তু ফাআয়ালতয 

চনয অভায নাভ যখালণা ওযা অভায ঙন্দ য়চন। অল্লা’য ওভ, অভায কদৃান ঈচেলয় চদলর অচভ 

নুতপ্ত তাভ না, তলফ চফব্রত যফাধ ওলযচঙরাভ এ চনয যম, অচভ য চাচতয ানওতাৃ চওবালফ লত াচয, 

যমঔালন অফু ফওয যলয়লঙন! অনাযলদয ভধয যথলও এওচন ফরলরন, ‘অভযা ওুযাআলদয াামযওাযী  

ম্মাচনত যরাও। বালরা লফ মচদ অভালদয ভলধয যথলও এওচন অয অনাযলদয ভধয যথলও এওচনলও 

াও চনধাৃযণ ওযা য়।’ এ ওথায যপ্রচক্ষলত িলকার শুরু লরা। অভায লন্দ লরা যমন ংখাত ৃচষ্ট না 

য়। অচভ অফু ফওযলও ফররাভ, ‘অচন াত চদন।’ চতচন াত প্রাচযত ওযলরন, অয অচভ ফৃপ্রথভ 

ফাআয়াত ওযরাভ, এযয ভুাচচযকণ, এযয অনাযকণ ফাআয়াত ওযলরন। চও ংওিভয় অয চফস্ময়ওয 

ভুূতৃআ না চঙর যচি। অভায বয় চিলরা যম, ভুরভানযা যমন চফবক্ত লয় না লে। মচদ তাযা অরাদা 

ফাআয়াত ওযলতা, তলফ য ফযচক্তয ওালঙ অভালদয ফাআয়াত ওযলত লতা। থফা মচদ অভযা ফাধা চদতাভ, 

তলফ চফৃঙ্খরা যদঔা চদলতা।‛ 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও নাাই, াচওভ অয অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয পালতয য অনাযকণ ফরলরন, ‚অভালদয অয অনালদয ভধয যথলও এওচন ওলয 

াও চনধাৃযণ ওযা যাও।‛ ঈভয চফন ঔাত্তাফ তালদয ওালঙ চকলয় ফরলরন, ‚য অনায ম্প্রদায়, অনাযা 

চালনন না, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওয চদ্দীওলও অনালদয নাভাচ োলনায 

চনলদৃ চদলয়চঙলরন। এঔন অনাযাআ আনাপ ওলযন যম, অনালদয ভলধয অফু ফওলযয যঘলয় যওান ফযচক্ত 

ফলঘলয় ঈত্তভ!‛ অনাযকণ ফরলরন, ‚নাঈমুচফল্লা, অভযা তায যঘলয় ওঔলনাআ গ্রকাভী নআ।‛ 

অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও আফলন াদ, াচওভ  ফায়াওী ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয পালতয য যরালওযা াদ চফন ঈফাদায ফাচেলত ভলফত যান। তালদয ভলধয অফু ফওয 
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চদ্দীও  ঈভয পারুও ঈচস্থত চঙলরন। এওচন অনায াাফী দাৌঁচেলয় ফরলরন, ‚য ভুাচচযকণ, 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ওাঈলও যওাথা ািালর অভালদয ভধয যথলও এওচনলও তায 

াথী ফাচনলয় চদলতন। ুতযাং মুচক্তঙ্গত এিাআ যম, এওচন অভীয অনালদয ভধয যথলও অয এওচন 

অভালদয ভধয যথলও যাও।‛ এযয চওঙ ুঅনায াাফী এওআ ধযলণয ফক্তফয য ওযলরন। মালয়দ চফন 

াচফত দাৌঁচেলয় ফরলরন, ‚অনাযা চও এ ওথা চালনন না যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ভুাচচযলদয ভধয যথলও নযতভ চঙলরন ? ুতযাং তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঔরীপা 

ভুাচচযলদয ভধয যথলও য়া ঈচঘত। অভযা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াামযওাযী 

চঙরাভ, অভযা তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঔরীপায াামযওাযী লফা।‛ এযয চতচন অফু 

ফওলযয াত ধলয ফরলরন, ‚আচন যতাভালদয যনতা অয প্রাও।‛ এযয মথাক্রলভ চতচন, ঈভয, ভুাচচযকণ 

অয অনাযকণ ফাআয়াত যদন। এযয অফু ফওয চদ্দীও চভম্বলয অলযাণ ওলযন অয ঈচস্থত চনতায 

প্রচত দৃচষ্ট চপচযলয় ফরলরন, ‚মুফালয়যলও যদঔা মালি না, তালও যডলও অনুন।‛ চতচন এলর অফু ফওয 

ফরলরন, ‚তচুভ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পপুুয যঙলরলভলয় লয় অয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয াাফী লয় ভুরভানলদয দুফৃর ওযলত ঘা, ভুরভানলদয যওাভয যবলগ চদলত 

ঘা?‛ অরী ফরলরন, ‚চঘন্তা ওযলফন না।‛ এযয চতচন ফাআয়াত চদলরন। 

আফলন আাও চযাত গ্রলে চরলঔলঙনঃ অনা চফন ভাচরও (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ফনু াওীপায খলয ফাআয়ালতয 

লযয চদন অফু ফওয (যাঃ) চভম্বলয অলযাণ ওলযন। চতচন বালণ যদয়ায অলক ঈভয পারুও (যাঃ) াভদ  

ারালতয য ফরলরন, ‚ঈচস্থত চনতা, অল্লা অনালদযলও এভন এওচলনয ওালঙ ভলফত ওলযলঙন, 

চমচন ওলরয ভলধয ঈত্তভ, যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘয অয গুায াথী। যতাভযা 

দাৌঁো অয তালও ফাআয়াত দা।‛ যরালওযা অভ (াধাযণ) ফাআয়াত চদলরন। এ ফাআয়াতচি াওীপায খলয 

ফাআয়াত নুচষ্ঠত য়ায লযয খিনা। এযয অফু ফওয (যাঃ) দাৌঁচেলয় াভদ  ানায য ফরলরন, 

‚অনাযা অভালও ঔরীপা ফাচনলয়লঙন, থঘ অচভ তায যমাকয নআ, ওাযন অচভ অনালদয যঘলয় যেষ্ঠ না। 

অচভ চনচতওয ওাচ ওযলর অনাযা অভালও াাময ওযলফন, অয ভঙ্গরচনও ওাচ ওযলর অভালও 

শুধচযলয় চদলফন। তযফাচদতা অভানত অয চভথযাঘায চঔয়ানলতয ভতরুয। যতাভালদয ভধয যথলও দুফৃর ফযচক্ত 

অভায ওালঙ আ মৃন্ত চক্তারী, মতক্ষণ মৃন্ত অচভ তায চধওায ফুচছলয় চদলফা। অয লনযয ও অদায় 

না ওযা মৃন্ত যতাভালদয চক্তারী যরালওযা দুফৃর লয় থাওলফ। যম চাচত চচাদ যঙলে চদলয়লঙ, য চাচত 

দস্থ লয়লঙ। যম ম্প্রদালয় ফযচবঘায ঙচেলয় লে, অল্লা য ম্প্রদায়লও যযাকাক্রান্ত ওলয যদন। মতক্ষণ 

মৃন্ত অচভ অল্লা  তায যাুর াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয অনুকতয ওযলফা, ততক্ষণ মৃন্ত 

অনাযা অভায নুযণ ওযলফন। অয অচভ অল্লা  তায যাুর াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

অনকুতয না ওযলর অভায নুযণ অনালদয চনয সফধ নয়। নাভাম েুন, অল্লা অনালদয প্রচত দয়া 

ওরুন।‛ 

ভুা চফন ঈওফা তায যচঘত ভাকামী গ্রলে অয অফদুয যভান চফন অপ (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন 

যম, অফু ফওয চদ্দীও এ ঔুৎফা যদন “  ‚অল্লা’য ওভ, অচভ ওঔলনা যাচলত্বয অওাঙ্ক্ষা ওচযচন, এয প্রচত 
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অভায যভা চঙর না, এয চনয প্রওায চওংফা যকালন প্রাথৃনা ওচযচন। ভরূত অভায বীলণ বয় চিলরা এ 

চনয যম, মচদ চফৃঙ্খরা ৃচষ্ট য়! চঔরাপলতয দাচয়ত্ব গ্রলণয য অভায যওান অযাভ চঙর না। অভায প্রচত 

এও চফার ওাচ ৃণ ওযা লয়লঙ, মা অভায কদৃালনয ফনলমাকযতায চতচযক্ত। চওন্তু অল্লা’য ক্ষভতায 

প্রচত অভায বযা চঙর।‛ এিা শুলন অরী (যাঃ) অয মুফালয়য (যাঃ) ফরলরন, ‚অভযা এ ওাযলন নুতপ্ত 

রাভ যম, চঔরাপলতয যাভলৃ যওন অভযা ংগ্রণ ওযরাভ না। অভযা ঔুফ বালরা ওলয চানতাভ যম, 

অফু ফওয চদ্দীওআ চঔরাপলতয ফলঘলয় যফী ওদায। ওাযন চতচন গুায় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয াথী চঙলরন। অভযা তায গুণাফরী ম্পলওৃ চাচন। অভযা এিা চাচন যম, যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চনলচয চীফদ্দালতআ অফু ফওযলও নাভালময আভাভচতয চনলদৃ চদলয়চঙলরন।‛ 

আব্রাীভ তাচভভী যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পালতয 

য অফু ঈফাআদা চফন চাযযা (যাঃ) এয ওালঙ ঈভয (যাঃ) চকলয় ফরলরন, ‚অচভ অনায ালত ফাআয়াত 

ওযলফা, ওাযন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অনালও ‘অভীন’ (চফশ্বতর ) ফলরলঙন, এ ওথা অচভ  

ঘাক্ষু শুলনচঙ।‛ অফু ঈফাআদা ফরলরন, ‚অচভ অনালও ফুচদ্ধভান ভলন ওচয, চওন্তু অচ যওন যভধাীনতায 

চযঘয় চদলরন ? অচন অভালও ফাআয়াত চদলত ঘালিন, থঘ অনালদয ভলধয চদ্দীও, ানীয়ানাআচন 

অয চপর কায চীচফত।‛ (িীওাঃ এ চতনচিআ র অফু ফওলযয ঈাচধ) 

ভুাম্মাদ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভযলও অফু ফওয ফলরচঙলরন, ‚াত চদন, অচভ অনায 

ালত ফাআয়াত ওযলত ঘাআ।‛ ঈভয ফরলরন, ‚অচন অভায যঘলয় যফী ফুমুকৃ।‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚অচন 

অভায যঘলয় যফী চক্তারী।‛ এবালফ ওথাফাতাৃ ঘরলত থালও। ফললল ঈভয ফরলরন, ‚অচন অভায 

যঘলয় যফী ফুমুকৃ অয অভায প্রতা অনায চনয থাওলফ।‛ এযয চতচন অফু ফওযলও ফাআয়াত চদলরন। 

অফদুয যভান চফন অপ (যাঃ) ফলরলঙনঃ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আচন্তওালরয ভয় অফু 

ফওয ভচদনায চনয নয যওাথা চঙলরন। ংফাদ যলয় চতচন ঙুলি অলন অয যঘাযা যথলও ওাে চযলয় 

ঘুভু চদলয় ফরলরন, ‚অভায ভাতাচতা অনায প্রচত ওুযফান যাও। চীচফত ফস্থায় চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) যমভন ুেী  চফত্রতভ চঙলরন, ভৃতুযয য এওআ যওভ ুদৃন  চফত্রতভ 

যলয়লঙন। ওাফায যলফয ওভ, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ আলন্তওার ওলযলঙন।‛ অফদুয যভান 

চফন অপ ফণৃনা ওলযনঃ এযয অফু ফওয অয ঈভয অনাযলদয ওালঙ যকলরন। অফু ফওয যঔালন চকলয় 

বালণ যদন। চতচন তায বাললণ অনাযলদয ম্পলওৃ ওুযঅন  াচদল চফধৃত ওর প্রংায ঈলল্লঔ ওলয 

ফলরন, ‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন “  ‘মচদ ভতর  যরাও এও ফলন অয অনাযকণ 

নয ফলন ঘলর মায়, তলফ অচভ অনাযলদয ালথআ মালফা।’ য াদ, এওচদন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ যতাভালদয াভলন ফলরচঙলরন, চঔরাপত ওুযাআলদয চনয। বালরা যরালওযা বালরা ওালচয অয 

ভন্দ যরালওযা ভন্দ ওালচয অনুকতয ওযলফ।‛ াদ চফালফ ফরলরন, ‚অচন চিও ফলরলঙন। অভযা ভন্ত্রী 

অয অনাযা ফাদা।‛ (অভদ) 
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অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফাআয়াত গ্রলণয য অফু ফওয চদ্দীও 

যঘাযা যদলঔ ধাযণা ওযলরন যম, চওঙ ুযরালওয ভালছ লন্তাললয ঙা চফযাচ ওযলঙ। তাআ চতচন ফরলরন, 

‚য যরাওওর, যওান ওাচ যতাভালদযলও ন্তুষ্ট ওলয যযলঔলঙ ? অচভ চও ফৃপ্রথভ ভুরভান আচন ? … 

আচন ? … আচন ?‛ চতচন চনলচয চওঙ ুগুণাফরী ফণৃনা ওলয ফরলরন, ‚যতাভালদয ভধয যথলও অচভ ফলঘলয় 

যফী চঔরাপলতয ওদায।‛ 

অভদ চরলঔলঙন যম, যালপ তাই ফণৃনা ওলযলঙনঃ অভায ওালঙ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) চনলচয চঔরাপলতয 

ওর খিনা ফলর শুচনলয়লঙন। ঈভয অয অনায াাফীকণ মা ফলরচঙলরন, তা অভালও ফরায য চতচন 

ফরলরন, ‚এযয যরালওযা অভালও ফাআয়াত যদয়, অয এ ওাযলন অচভ চঔরাপলতয দাচয়ত্ব চনরাভ যম, 

যওাথা যমন চফৃঙ্খরা যদঔা না যদয় অয ঘযভ যাচওতা  চফৃঙ্খরায য যরালওযা যমন ভুযতাদ না লয় 

মায়।‛ 

আফলন আাও অয আফলন অচফদ চওতাফুর ভাকামী যালপ যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ অফু ফওয চদ্দীওলও 

ফররাভ, ‚অচন অভালও দু’চন যরালওয ান যথলও দলূয থাওলত ফলরলঙন, থঘ অচন চনলচআ ান 

ক্ষভতা গ্রণ ওযলরন যওন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ তালদয চনন্দাওাযী নআ, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ঈম্মত চফবক্ত লয় মালফ ফলর অভায অংওা চঙর।‛      

ওালয় চফন অফু ালমভ ফলরলঙনঃ নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আচন্তওালরয য অচভ অফু 

ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয যঔদভলত ফলচঙরাভ। চতচন ফাআয়ালতয ফ খিনা ফণৃনা ওযচঙলরন, এভন ভয় 

নাভালচয যখালণা যদয়া লরা। াাফীকণ ভলফত লরন। চতচন চভম্বলয অলযাণ ওলয ফরলরন, ‚ঈচস্থচত, 

অচভ যস্বিায় ম্মত যম, অনাযা নয ওাঈলও ঔরীপা ফাচনলয় চনন। ওাযন অনাযা মচদ অভায ভলধয নফী 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয হুফহু থ ঔুৌঁলচ যলত ঘান, তলফ তা অভায ক্ষভায তীত। ওাযন নফী 

ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ য়তান যথলও চনযাদ চঙলরন অয তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ওালঙ ী অলতা।‛ 

াান ফযী যথলও নওর ওলয আফলন াদ চরলঔলঙনঃ ফাআয়াত যদয়ায য অফু ফওয চদ্দীও চভম্বলয 

অলযাণ ওলয াভদ  ানায য ফরলরন, ‚যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য াাফীকণ, 

মচদ অচভ ঔরীপা লয়চঙ, চওন্তু এলত অচভ ঔুী নআ। অল্লা’য ওভ, মচদ অনালদয ভলধয যওঈ এ 

ওালচয দাচয়ত্ব চনলত ঘান, তলফ চতচন চনচ ালত তা গ্রণ ওরুন। মঔন অনাযা এ গুরুবায এওতাফদ্ধ লয় 

অভায ঈয ঘাচলয়লঙন, তঔন অচভ চফওর নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ভলতা ওলয ঘারালত 

াযলফা না, যিা িফ না। ওাযন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ী নাচমর লতা। 

অচভ অনালদয ভলতাআ এওচন ভানুল। অচভ ওালযা যঘলয় যেষ্ঠ নআ। মতক্ষণ মৃন্ত অভালও চিও থ 

নুযণ ওযলত যদঔলফন, অভায নুযণ ওযলফন। অয ঘুর চযভাণ চফঘুযচত যদঔলর ংলাধন ওলয 

চদলফন। ভলন যাঔলফন, য়তান অভায ালথ যরলক অলঙ। মঔন অচভ যযলক মালফা, তঔন অভায যথলও 

অরাদা লয় মালফন। ওচফতায ভাধযলভ অভায প্রংা কাৌঁথা অফৃচত্ত ওযলফন না।‛ 
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আফলন াদ  ঔতীফ ভাচরও এফং চতচন ঈযয়া যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ঔরীপা 

য়ায য তায বাললণ াভদ  ানা লে ফরলরন, ‚মচদ অচভ অনালদয যনতা, চওন্তু অচভ অনালদয 

যঘলয় যেষ্ঠ নআ। ওুযঅন নাচমর লয়লঙ, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ুন্নলতয থ যদচঔলয়লঙন 

অয অভযা তা ঔুফ বালরা ওলয ফুলছ চনলয়চঙ “  অনাযা য থআ নুযণ ওযলফন। ফুচদ্ধভান যতা য- আ, 

যম যলচকায1 অয াাক্ত ফযচক্ত র ফলঘলয় যফী যফাওা। চনতায প্রায ফুচছলয় না যদয়া মৃন্ত 

অচভ চভল্লালতয ওালঙ দুফৃর। য ঈচস্থচত, অচভ ুন্নলতয নুাযী, চফদঅতী নআ। বালরা ওাচ ওযলর 

অভালও াাময ওযলফন, অয ভন্দ ওাচ ওযলত যদঔলর াফধান ওলয চদলফন। অচভ এতিুওুআ ফরলত ঘাআ। 

অল্লা’য ওালঙ চনলচয অয যতাভালদয ফায চনয ক্ষভা প্রাথৃনা ওযচঙ।‛ 

আভাভ ভাচরও (যঃ) ফলরলঙন, ‚ঈলল্লচঔত তাৃফরী ঙাো যওান ফযচক্ত আভাভ লত ালয না।‛  

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও ভুতাদযাও গ্রলে াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয আলন্তওালরয য ভিা যীলপ ঘযভ ফযাওুরতা  চফরালয ুয ঈলি। অফু ওুাপা ওান্নায অয়াচ 

শুলন চচলে ওযলরন, ‚চও লয়লঙ ?‛ ফরা লরা, ‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ আলন্তওার 

ওলযলঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অপলা, লনও ফে ওাচ  গুরুদাচয়ত্ব এল যকলরা।‛ এযয চচলে ওযা 

লরা, ‚নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয স্থালন যও ফলফন ?‛ ফরা লরা, ‚অনায যঙলর ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚ফনূ অলব্দ ভানাপ অয ফনূ ভুকীযা যকাত্রদ্বয় চও তা যভলন চনলফ ?‛ ফরা লরা, ‚যা।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অল্লা মালও ফে ওযলত ঘান তালও যওঈ যঙাি এফং মালও যঙাি ওযলত ঘান তালও যওঈ ফে ওযলত 

াযলফ না।‛ 

লওদী ওলয়ও দ্ধচতলত অলয়া চদ্দীওা, আফলন ঈভয, াইদ চফন ভুাআয়াফ আলন্তওালরয চদন এওাদ 

চচচযয ফালযা যচফঈর অঈয়ার যাভফালয ফাআয়াত গ্রণ ওলযন। 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও তাফাযানী অাত গ্রলে ফণৃনা ওলযন, ‚অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ওঔলনা চভম্বলয 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয স্থালন ফলনচন, এবালফআ তায ভৃতুয লয় মায়।  ঈভয পারুও 

অফু ফওয চচদ্দলওয স্থালন অয ঈভান কনী ঈভয পারুলওয স্থালন চীফলনয যল প্রয মৃন্ত ফলনচন।‛ 

 

চফচফধ খিনাফরী  

ঈভয (যাঃ) ফলরলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওালরয য অযলফয চওঙ ুযরাও 

ভুযতাদ লয় ফরলত রাকলরা, ‚অভযা নাভাম েলফা, চওন্তু মাওাত চদলফা না।‛ অচভ অফু ফওয চদ্দীলওয 

ওালঙ ঈচস্থত লয় ফররাভ, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য ঔরীপা, অচন ভানুললয 

ভনলও চনলচয চদলও অওৃষ্ট ওরুন অয তালদয প্রচত নভনীয়তা যদঔান। তাযা যতা বয চাচত।‛ অফু ফওয 

চদ্দীও ফরলরন, ‚অচভ অনায লমাচকতা ওাভনা ওযতাভ, চওন্তু অচন যতা অভায বাফনায প্রাাদ ধ্বং 
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ওলযলঙন। িওায মুলক অচন ফেআ ওামৃক্ষভ ফযচক্ত চঙলরন, আরাভ গ্রণ ওলয অচন র লয় যকলঙন। 

অচভ তালদয ভনলও চওবালফ অওৃষ্ট ওযলফা ? অল্লা ক্ষভা ওরুন, অচভ চও তালদয চাদু ওযলফা ? অপলা, 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ আলন্তওার ওলযলঙন, ী ফি লয় যকলঙ। অল্লা’য ওভ, মচদ 

তাযা এওচি দচে চদলত স্বীওায ওলয, অভায ালত তলরায়ায থাওা মৃন্ত অচভ তালদয ালথ মুদ্ধ 

ওযলফা।‛ ঈভয (যাঃ) ফলরন, ‚অচভ তালও এ ওালচ এলতা যফী ওলিায ালত যদলঔচঙ যম, চতচন এবালফআ 

ভানুললও চিও লথ এলনলঙন।‛ 

অফুর ওালভ ফাকফী অয অফু ফওয ালপই যচঘত পায়ালয়দ গ্রলে এফং অলয়া (যাঃ) যথলও আফলন 

অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওালর চফত্রতা ভাথাঘাো চদলয় 

ঈলি। অযলফয ফৃৎ ং ভুযতাদ লয় মায়, অনাযকণ থৃও লয় মান। াাে এ ভযাগুলরা ফন 

ওযলত াযলতা না। চওন্তু অভায চতা অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) চফস্ময়ওয সধলমৃয ালথ ভযাগুলরায 

যভাওাচফরা ওলযলঙন অয ভতলবদমুক্ত প্রচতচি ভাঅরায চিও ভাধান চদলয়লঙন। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভলও যওাথায় ভাচত ওযা লফ তা চনলয় ফৃপ্রথভ ভতলবদ যদঔা মায়। ওলরআ এ 

ফযাালয নীযফ চঙলরন অয যওঈ চওঙ ুচানলতন না। অফু ফওয চদ্দীও ফরলরন, ‚অচভ নফী াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভলও ফরলত শুলনচঙ, ভৃতুযয স্থালনআ প্রলতযও নফীলও ভাচত ওযা য়।‛ চদ্বতীয়, যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চভযা চনলয় ভতলবদ যদঔা চদলর অফু ফওয চদ্দীও ফরলরন, ‚অচভ নফী 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও ফরলত শুলনচঙ, নফীলদয যওান ঈত্তযাচধওাযী যনআ। তালদয ওলরয ম্পদ 

দওা চললফ চফলফচঘত।‛ 

রাভালয় যওযাভ ফলরন, ‚ফৃপ্রথভ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দাপন চনলয় ভতলবদ য়। চওঙ ু

াাফী ফলরন, ‘নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চন্মস্থান ভিা যীলপ দাপন ওযা ঈচঘত। যওঈ 

ফলরন, ‘ভচচলদ নব্বীলত’, যওঈ ফলরন, ‘চান্নাতুর ফাওীলত’, যওঈ অফায ফাআতরু ভুওাদ্দালয ওথা ফলরন1 

ফললল অফু ফওয চদ্দীও এ ম্বলি যম চবভত প্রওা ওযলরন, তা ফৃম্মতবালফ কৃীত লরা।‛ 

আফলন মানচুয়া ফলরন, ‚এিা অফু ফওলযয াচদআ চঙর। চওন্তু ওরআ ভুাচচয  অনাযলদযলও তায 

চফার োলনয প্রচত ছচুওলয় যদয়া প্রলয়াচন চঙর।‛  

ফায়াচও  আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম অফু হুযায়যা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚এও  চদ্বতীয় অল্লা’য 

ওভ, অফু ফওয ঔরীপা না লর চৃথফীলত যওঈ আফাদাত ওযলতা না।‛ চতচন এবালফ চতনফায ফরলরন। 

যরালওযা চচলে ওযলরা, ‚য অফু হুযায়যা, অচন এওথা ফরলঙন যওন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যাুরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ঈাভা চফন মালয়দলও াতলা সনয যযালভ ািান। চতচন শুষ্ক ীভানা 

চতক্রভ না ওযলতআ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ আলন্তওার ওলযন অয ভচদনায াশৃ্বফতীৃ 

অযফ চনলকাষ্ঠী ভুযতাদ লয় মায়। াাফাকণ অফু ফওযলও ফরলরন, ‚অচন ঈাভা ফাচনীলও চপচযলয় 

চনন, ওাযন ভচদনায াশৃ্বফতীৃ যরালওযা ভুযতাদ লয় যকলঙ। এঔন অয তায প্রলয়াচন যনআ।‛ চতচন ফরলরন, 

‚এও  চদ্বতীয় অল্লা’য ওভ, মচদ অল্লা’য য়কম্বলযয চফচফলদয া চনলয় ওওুুলযয দর িানা যৌঁঘো 
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ওলয, তফু যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যম ফাচনী াচিলয়লঙন, তা অচভ চপচযলয় চনলফা না, 

অয চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যম তাওা ঈচেলয়লঙন তা নাচভলয় চনলফা না।‛ ুতযাং চতচন 

ঈাভা ফাচনীলও অফায ািালরন। ঈাভা চথভলধয যম যকালত্রয ভুলঔাভুচঔ লয়লঙন, ওর যকাত্রআ ফাধা 

চদলয়লঙ অয যাচচত লয়লঙ। পলর তাযা যপষ্লয এ ওথা ফলরলঙ যম -  মচদ ভুরভানলদয চক্ত না 

থাওলতা, তলফ তাযা এ ভুূলত ৃনয চাচতয প্রচত সনয ািালতা না। ুতযাং যদঔুন, যযাভানলদয যভাওাচফরায় 

পরাপর চও লয়চঙলরা। মঔন এ ফাচনী যযাভ াম্রালচযয ীভানায় প্রলফ ওলয, তঔন ঈবয় চদও যথলও 

অক্রভণ য় অয ভুচরভ ফাচনী চফচয় চৃন ওলয চনযালদ চপলয এলর ওলরআ আরাভলও দৃঢ়বালফ ধাযণ 

ওলয। 

মযত ঈযয়া (যাঃ) ফলরলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ভভুূলৃু ফস্থায় ঈাভা ফাচনীলও 

মাত্রা ওযায চনলদৃ যদন। চযপ নাভও স্থালন ঈাভা যৌৌঁঙলর তায স্ত্রী পাচতভা চফনলত ওালয় যরাও ভাযপত 

চানালরন, ‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চন্তভ মযায় াচয়ত, অচন তাোহুলো ওযলফন 

না।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওার লর অফু ফওলযয ওালঙ ঈচস্থত লয় ঈাভা 

ফরলরন, ‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভালও যযাভ াম্রালচয মায়ায চনলদৃ চদলয়চঙলরন। 

চওন্তু এঔন ংওিভয় ফস্থা। অভায অংওা লি অযলফয যরালওযা ভুযতাদ লয় যমলত ালয। মচদ তাযা 

ভুযতাদ লয় মায়, তলফ অচভ ফৃপ্রথভ তালদয ালথ যভাওালফরা ওযলত প্রস্তুত অচঙ। অয মচদ তাযা ভুযতাদ 

না য়, তলফ অচভ ঘলর মালফা। অভায ালথ যমফ তরুণ সচনও অয ফে ফে দৃাযকণ চঙলরন, তালদযলও 

অচভ চনলয় মায়ায নভুচত ঘাআচঙ।‛ অফু ফওয চদ্দীও যরাওলদযলও ঈলদ্দয ওলয ফরলরন, ‚অল্লা’য 

ওভ, মচদ অভায প্রাণ চফন্ন য় অয চংস্র াঔীযা অভায যীলযয যকাত যঔলয় যপলর, তফু অচভ 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয অলদ াভানযতভ ংলাধন  চযভাচৃন ওযলফা না।‛ এ 

ফলর চতচন ঈাভা ফাচনী অফায াচিলয় চদলরন। (আফলন অাচওয) 

মাাফী ফলরলঙনঃ ভচদনায ঘাযচদলও নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওালরয ংফাদ ঙচেলয় 

েলর লনও যকাত্র আরাভ তযাক ওলয অয মাওাত চদলত স্বীওায ওযলর অফু ফওয চদ্দীও তালদয ওালঙ 

সনয ািান। চওন্তু ঈভয ফাধা যদন। চদ্দীলও অওফয ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, তাযা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ঙাকলরয ফাচ্চায যম মাওাত চদলতা, তা এও ফঙলযয চনয চদলত স্বীওায 

ওযলর অচভ তালদয ালথ মুদ্ধ ওযলফা।‛ ঈভয ফরলরন, ‚অচন চওবালফ মুদ্ধ ওযলফন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ যমঔালন ফলরলঙন “  রা আরাা আল্লাল্লাহু ভুাম্মাদুয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) না ফরা মৃন্ত অচভ যরাওলদয ালথ মুদ্ধ ওযলফা, এ ওালরভা াি ওযলর তায চান  ভার অভায 

চচম্মায়। চওন্তু মাওাত চদলত লফ -  এয চাফ অল্লা’য চচম্মায়। এফায ফরুন চওবালফ মুদ্ধ লত ালয ?‛ 

চচদ্দলও অওফয ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, নাভাম  মাওালতয ভলধয চযফতনৃ ওযায চনয অচভ মুদ্ধ 

ওযলফা। ওাযন মাওাত ভালরয ও, অয নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন -  মাওাত 

অদায় ওযলত লফ।‛ ঈভয ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, অফু ফওলযয ফুও ঔুলর যদয়া লয়চঙলরা। অচভ 

ফুছরাভ চতচন লতযয ঈয প্রচতচষ্ঠত।‛ 
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ঈযয়া (যাঃ) ফলরলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ভুাচচয  অনাযলদয চনলয় নচলদয চনওিফতীৃ লয় 

ভুযতাদলদয যাচচত ওযলর চওঙ ুভন্দ ঘচযলত্রয যরালওযা চনলচলদয ফঈ- ফাচ্চা চনলয় াচরলয় মায়। পলর 

যরালওযা তালও ফরলরা, ‚অচন চপলয মান অয সচনওলদয ভলধয এওচনলও যনাচত ফাচনলয় াচিলয় 

চদন।‛ যরালওযা এ ফযাালয যচাযাচুচয ওযলর চতচন ঔাচরদ চফন য়াচরদলও যনাচত ফাচনলয় চপলয এলরন। 

অায ভয় ফরলরন, ‚তাযা আরালভ চপলয এলর অয মাওাত চদলত ম্মত লর অনালদয ভলধয মালদয 

আিা ভচদনায় চপলয যমলত াযলফন।‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) ফলরলঙনঃ চদ্দীলও অওফয যখাোয চলি য়ায লয় চচালদ মাত্রায প্রািালর অরী 

যখাোয যিু ধাযণ ওলয ফরলরন, ‚অচভ অনালও য ওথাআ ফরলত ঘাআ মা নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ঈহুদ মুলদ্ধ অনালও ফলরচঙলরন -  তযফাচয যওালফদ্ধ ওরুন, মালত অওচস্মও যওান খিনাআ না খলি 

অয অচন ভচদনায় চপলয ঘরুন। অল্লা’য ওভ, অল্লা না ওরুন, মচদ অনায চওঙ ুয় তালর এঔালন 

এভন যওঈ যনআ চমচন আরালভয ফযফস্থানা ক্ষণু্ণ যাঔলফন।‛ (দাযা ওুতনী) 

ঔানমারা চফন অরী রাআী ফলরলঙনঃ ঔাচরদ চফন য়াচরদ (যাঃ) যও অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফাচনীয 

অভীয ফাচনলয় ািালনায ভয় নচত ওযলরন, ‚তালদযলও াৌঁঘচি অওাভ ারলনয চনলদৃ চদলফ। মচদ 

এওচি হুওুভ তাযা স্বীওায ওলয, তলফ তালদয ালথ এভনবালফ রোআ ওযলফ, াৌঁঘচি অওাভ 

স্বীওাযওাযীলদয ালথ যমবালফ রোআ ওলযা। যআ াৌঁঘচি অওাভ লরা “   

(১) অল্লা এও  চদ্বতীয়, এফং ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তায যাুর, 

(২) নাভাম েলত লফ,  

(৩) মাওাত চদলত লফ, 

(৪) যযামা যাঔলত লফ, 

(৫) ফাআতলু্লা যীলপ এল াি অদায় ওযলত লফ।‛ 

ঔাচরদ চফন য়াচরদ তায ফাচনী চনলয় চভাচদঈর অচঔয ভাল যনা যদন। ফনী অাদ  কাতপান যকালত্রয 

ালথ তায মুদ্ধ য়। লনও ভুযতাদ চনত, লনও ফন্দী অয ফাচওযা অফায ভুরভান য়। াাফীলদয ভলধয 

অওাা চফন ভুচন অয ালফত চফন অযওাভ ঔাচরদ চফন য়ারীলদয ালথ চঙলরন। এ ফঙয যভমান ভাল 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যভলয় চান্নালতয যনত্রী পালতভা (যাঃ) আলন্তওার ওলযন। মাাফী ফলরন, 

‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ফংধাযা পালতভা যথলওআ ূচঘত য়।‛ 

মুফালয়য চফন ফাওায ফলরলঙনঃ পালতভা (যাঃ) এয এও ভা অলক ঈলম্ম অয়ভান আলন্তওার ওলযন অয 

াার ভাল অফদুল্লা চফন অফু ফওলযয ভৃতুয য়। এ ফঙলযয যল চদলও ঔাচরদ তায ফাচনী চনলয় 

ভুায়রাভা ওামমাফলও তযা ওযায চনয আয়াভাভায় যৌৌঁঙলর ঈবয় ফাচনীয ভলধয ংখলৃ যফৌঁলধ মায়। 
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ফললল ওলয়ওচি দুকৃ চফচচত য়ায য াভমা (যাঃ) এয তযাওাযী য়াী ভুায়রাভালও তযা ওলযন। 

এ খিনায় মাযা ীদ যান তাযা লরন “  অফু হুমায়পা চফন ঈতফা, অফু হুমাআপায যকারাভ াচরভ, শুচা 

চফন য়াাফ, মালয়দ চফন ঔাত্তাফ, অফদুল্লা চফন র, ভাচরও চফন অভয, যতাপালয়র চফন অভয যদৌী, 

আয়াচমদ চফন ওালয়, অলভয চফন ফাওায, অফদুল্লা চফন ভুলযভা, াচয়ফ চফন ঈভান চফন ভাচঈন, ঈফাদা 

চফন ফয, ভাঅন চফন অদী, াচফত চফন ওালয় চফন াভা, অফু দুচানা, াভাও চফন যফ প্রভুঔ। 

ভুায়রাভা ওামমালফয ফয় লয়চঙলরা যদে ত ফঙয। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চতা 

অফদুল্লা’য যঘলয় ফয়ল ফে চঙর।  

দ্বাদ চচচযলত অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অরা চফন ামযাভীলও ফাযাআলন ািান। যঔালন যরালওযা ধভৃ 

তযাক ওলযচঙলরা। চায়াী নাভও স্থালন রোআ য়। ভুরভানযা চফচয় চৃন ওলযন। ভালন এ চপতনা 

ভাথাঘাো যদয়ায ওাযলণ আওযাভা চফন অফু চালরলও তালদয দভলনয চনয ািালনা য়। অফু ঈভাআয়ালও 

ভুাচচযলদয দরচত ওলয ফাআলয এ চপতনা দভলনয চনয ািালনা য়। চময়াদ চফন রাফীদ অনাযীলও 

অলযও চদলও ািালনা য় এওদর ধভতৃযাকীলও ালয়তর া ওযায চনয। এ ফঙয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয চাভাতা অফুর অ চফন যফীঅ আলন্তওার ওলযন। ুঅফ চফন চচাভা রাআী অয অফু 

ভুযাদ গুনুবী এ ফঙয আলন্তওার ওলযন। 

ভুযতাদলদয চপতনা দভলনয য অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ঔাচরদ চফন য়াচরদলও ফযায় ািান অয রোআ 

ওলয অয়রা য চফচচত ওলযন। এযয চওঙ ুচি চওঙ ুমুদ্ধ ওলয আযালওয ভাদালয়ন য দঔর য়। দ্বাদ 

চচচযলত ফাআতলু্লা চময়াযত যথলও চপলয এল অভয চফন অলও ালভ ািান।  

ালভ যতয চচচযলত মুদ্ধ য় অয চফচলয়য ভুওুি ভুরভানলদয ভাথায় প্রচতস্থাচত য়। চওন্তু অফু ফওলয 

(যাঃ) এয ওালঙ মঔন এ ুংফাদ যৌৌঁলঙ, তঔন চতচন ভতৃযু থমাত্রী। এ মুলদ্ধ আওযাভা চফন অফু চালর অয 

চভাভ চফন অ নযানয াাফী ংগ্রণ ওলযন। এ ফঙয ভযচু পয মুদ্ধ য় অয এ মুলদ্ধ ভুচযওযা 

যাচচত য়। এ খিনায় নযানযলদয ালথ পমর চফন অব্বা (যাঃ) ীদ যান। 

 

ওযুঅন এওচত্রত ওযায চফফযণ  

চ ফুঔাযী যীলপ মালয়দ চফন াচফত (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ ভুায়রাভা ওামমালফয ালথ মুলদ্ধয য 

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অভালও যডলও ািালরন। অচভ এল যদঔরাভ, তায ওালঙ ঈভয (যাঃ) নীযলফ ফল 

অলঙন। অফু ফওয অভালও ফরলরন, ‚ঈভয অভালও ফলরলঙন, আয়াভাভায মুলদ্ধ লনও ভুরভান ক্বাচয 

ীদ লয়লঙন। অভায বয় য়, মচদ এবালফ ভুচরভ ক্বাচযকণ ীদ লত থালওন, তালর ালপমলদয ালথ 

ওুযঅন যীপ ঈলি মালফ। তাআ অচভ ওুযঅনলও এওচত্রত ওযলত ঘাআ।‛ অচভ ফররাভ, ‚অচভ এ ওাচ 

চওবালফ ওযলত াচয, মা স্বয়ং নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ওলযনচন ?‛ ঈভয ফরলরন, 
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‚অল্লা’য ওভ, এচি য়ালফয ওাচ, এলত যওানআ ক্ষচত যনআ।‛ চতচন ফাযফায নভনীয়বালফ এ ওথা 

ফরচঙলরন, ফললল চফলয়চি বালরাবালফ অভায ফুলছ অলরা। 

মালয়দ (যাঃ) ফলরলঙনঃ  ঈভয নীযলফ শুনচঙলরন। অফু ফওয (যাঃ) অফায অভালও ফরলরন, ‚তচুভ তরুণ  

ফুচদ্ধভান। যতাভায ফযাালয যওান চবলমাক যনআ। তুচভ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ী 

যরঔও। ুতযাং নুিান ওলয তুচভ ওুযঅন চভা ওলযা।‛ 

মালয়দ (যাঃ) ফলরলঙনঃ এ ওাচচি অভায ওালঙ ঔুফআ দুঃাধয ভলন লরা। অভালও মচদ ফৃত ঈলত্তারলনয 

চনলদৃ যদয়া লতা, তালর অচভ এলও (ফৃত ঈলত্তারনলও) তায যঘলয় (থৃাৎ, ওুযঅন ংওরলনয ওালচয 

যঘলয়) ারওা ভলন ওযতাভ।‛ অচভ ফররাভ, ‚অনাযা দুচন যওন এ ওাচ ওযলত ঘাআলঙন, মা যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ওলযনচন ?‛ অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন, ‚এ ওালচ যওানআ ক্ষচত যনআ।‛ চওন্তু 

অচভ চদ্বধাচন্বত লয় েরাভ অয চনলচলও এ ওালচয নুমুক্ত ভলন ওযরাভ। ফললল অল্লা অভায 

ন্তযঘক্ষু ঔুলর চদলরন অয চফলয়চি ঔুফআ ুন্দযবালফ ফুছলত াযরাভ। অচভ নুিান শুরু ওযরাভ অয 

ওাকলচয িুওলযা, ঈি  ঙাকলরয যালনয াে, কালঙয াতা, ালপমলদয ভুঔতর  োন যথলও ওুযঅন ংগ্র 

ওলয চভা ওযরাভ। ূযা তাফায দুলিা অয়াত - ُْ  ٌَمَذْ   ي   َجبَءو  ْٓ  َسعٛ  ِِّ  ُْ أَٔف ِغى    ঔুমাআভা চফন ালফত (যাঃ) 

ঙাো নয ওালযা ওালঙ াআচন। ওুযঅন চভা ওলয অচভ তা অফু ফওলযয ওালঙ য ওযরাভ, মা ভৃতুয ফচধ 

তায ওালঙআ চঙলরা। এযয তা ঈভলযয তর কত য়। তায ভৃতুযয য াপা চফনলত ঈভয (যাঃ) তা ংযক্ষণ 

ওলযন।  

অরী (যাঃ) এয ফযাত চদলয় অফু আয়ারা ফলরন, ‚ওুযঅন যীপ চভা ওযায ফলঘলয় যফী য়াফ অফু 

ফওয চদ্দীলওয প্রায। ওাযন চতচন যআ ফযচক্ত, চমচন ফৃপ্রথভ ওুযঅন যীপলও গ্রোওালয রূ যদন।‛ 

 

চতচন ফপৃ্রথভ মা মা ওলযলঙন  

অফু ফওয চদ্দীও ফৃপ্রথভ আরাভ গ্রণ ওলযন। চতচন ফৃপ্রথভ ওুযঅন চভা ওলযলঙন অয ওুযঅনলও 

ভাাপ নাভ চদলয়চঙলরন। তালও ফৃপ্রথভ ঔরীপা ফরা লয়লঙ। 

অফু ফওয চফন অফু ভাচরওা যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওযলও অল্লা’য ঔরীপা ফরা লর চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ অল্লায যাুলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঔরীপা। অচভ এলতআ ন্তুষ্ট অয এিাআ 

অভায যকৌযফ।‛  

চতচন ফৃপ্রথভ ঔরীপা, চমচন তায চতায চীফদ্দায় ঔরীপা যান। চতচনআ ফৃপ্রথভ ঔরীপা, মায প্রচাযা তায 

চনয বাতা চনধৃাযণ ওলযচঙলরা।  
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ফুঔাযী যীলপ অলয়া (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ অভায ম্প্রদায় চালন যম, অভায ঈাচৃন চযফালযয 

ঔযঘ যচাকালত ক্ষভ না। অফায, অচভ চঔরাপলতয ওাচ চনলয় ফযতর , পলর অভায যওালনা ঈাচৃন যনআ। 

ুতযাং, অভায চযফাযলও অচভ ফাআতরু ভার যথলও ঔাদয চদলফা। 

অতা চফন ালয়ফ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয (যাঃ) ফাআয়ালতয চদ্বতীয় চদন চওঙ ুঘাদয চনলয় 

ফাচালয মাচিলরন। ঈভয (যাঃ) চচলে ওযলরন, ‚যওাথায় ঘলরলঙন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ফাচালয।‛ ঈভয 

ফরলরন, ‚অচন এগুলরায (ফযফা) যঙলে চদন, অচন চনকলণয ঔরীপা।‛ চতচন ফরলরন, ‚অভায চযফায 

চও ঔালফ ?‛ ঈভয ফরলরন, ‚অচন ঘরুন, অনায চনয অফু ঈফায়দা (বাতা) চনধৃাযণ ওযলফন।‛ তাযা অফু 

ঈফায়দা (যাঃ) এয ওালঙ চকলয় ফরলরন, ‚অফু ফওয অয তায চযফায- চযচলনয চনয এওচন ভধযভ 

ভালনয ভুাচচলযয যঔাযাওী চনধৃাযণ ওলয চনতযচদলনয যঔাযাওী এফং ীত  গ্রীষ্মওারীন যাাও চনধৃাযণ ওলয 

চদন। চওন্তু মঔন এগুলরা ুযলনা লয় মালফ, তঔন এগুলরায চযফলত ৃনতুন ওাে চনলয় চনলফন।‛ চতচন অফু 

ফওলযয চনয প্রচতচদলনয ঔাফায চললফ লধৃও ঙাকলরয যকাতর , যীয োওায ঈলমাকী ওাে অয যি বচত ৃ

রুচি চনধৃাযণ ওযলরন। 

ভাআভুন যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয ঔরীপা চনফৃাচঘত য়ায ভয় তায চনয ফাচলৃও দুআ 

াচায চদযাভ বাতা চনধৃাযণ ওযা য়। পলর চতচন ফলরন, ‚অভায াচযফাচযও চযয ফৃৎ, এলত অভায 

ঘরলফ না। অনালদয প্রদত্ত চঔরাপলতয দাচয়ত্ব অভালও ফযফা ওযলত ফাধা চদলি, চওঙ ুফাচেলয় চদন।‛ 

পলর াৌঁঘলা চদযাভ ফৃচদ্ধ ওযা লরা। 

াান চফন অরী চফন অফু তাচরফ (যাঃ) যথলও তাফাযানী তায ভুনাদ গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয 

ভৃতুযয ভয় অলয়া চদ্দীওালও ফরলরন, ‚মতক্ষণ ভুরভানলদয ওাচ ওযলফা, যম ঈিনীয দুধ অচভ ান 

ওচয, যম যয়ারা অয ঘাদয অচভ ফযফায ওচয, তা অভায চনয সফধ। অভায ভৃতুযয য যগুলরা ঈভযলও 

চদলয় চদলফ, ওাযন যগুলরা ফাআতরু ভার যথলও যনয়া লয়লঙ।‛ তায ভৃতুযয ভয় অলয়া (যাঃ) যগুলরা 

ঈভয (যাঃ) এয ওালঙ াচিলয় যদন। ঈভয ফলরন, ‚অল্লা অফু ফওলযয প্রচত যভ ওরুন, চতচন তায এ 

ওর ওষ্ট অভায ওাযলন য ওলযলঙন।‛ 

অফু চফন াপ যথলও আফলন অচফদ দুচনয়া ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভতৃযুয ভয় অফু ফওয (যাঃ) অলয়া 

চদ্দীওালও ফরলরন, ‚য অভায ওনযা, মচদ অচভ ভুরভানলদয ঔরীপা চঙরাভ, চওন্তু অচভ ওঔলনাআ থৃ 

ম্পদ চৃন ওচযচন। ঔুফ াধাযণবালফআ ঔাফায- দাফায ওলযচঙ। াফী যকারাভ, ঈিনী অয ুযলনা ঘাদয 

ঙাো ফাআতরু ভার যথলও অচভ অয চওঙ ুগ্রণ ওচযচন। অভায ভৃতুযয য এগুলরা ঈভলযয ওালঙ াচিলয় 

চদলয়া।‛ 

চতচন ফৃপ্রথভ ফাআতরু ভার প্রচতষ্ঠা ওলযন। র চফন অফী ঔাআাভা যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ 

চদ্দীলও অওফলযয মুলক ফাআতরু ভালর যওান াাযাদায চঙর না। যরালওযা ফরলরা, ‚অচন ফাআতরু ভালর 

াাযাদায চনলয়াক ওলযনচন যওন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚তারা রাচকলয় যাঔায য াাযাদালযয প্রলয়াচন 
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চও?‛ ফস্তুত, ফাআতরু ভালর চওঙ ুএলরআ তা ভুরভানলদয ভলধয ফণ্টন ওলয যদয়া লতা অয ফাআতরু ভার 

শুনয লয় থাওলতা। এও ফঙয য ফাআতরু ভার অফু ফওয তায ফাচেলত স্থানান্তচযত ওলয চনলয় মান। মঔনআ 

ভার অলতা, চতচন কযীফলদয ভলধয চফচরলয় চদলতন অয ওঔলনা ঈি, যখাো, স্ত্র চওলন অল্লা’য যাতর ায় 

চদলয় চদলতন। এওফায চতচন ঘাদয চওলন ভচদনায় চফধফালদয ভলধয চফতযন ওলযন। তায ভৃতুযয য তালও 

ভাচত ওলয ঈভয ওলয়ওচন ম্মাচনত াাফী “  মালদয ভলধয অবু্দয যভান চফন অপ  ঈভান চফন 

অপপান চঙলরন, তালদয চনলয় চাফ যীক্ষা ওযায চনয ফাআতরু ভালর চকলয় যদলঔন অল্লা’য নাভ ঙাো 

যঔালন অয চওঙআু যনআ। 

অভায (গ্রোওালযয) ভলত, ঈক্ত ফণৃনা চদলয় যালয়লর অওাযীলদয ভতাভত ঔচণ্ডত লয়লঙ। তালদয ভলত, 

ফাআতরু ভালরয প্রচতষ্ঠাতা ঈভয (যাঃ)। তালদয এ চবভতচি অচভ তালদয এও গ্রলে যদলঔচঙ। তালদয অলযও 

যঘনায় অচভ এিা যদলঔচঙ যম, অফু ফওলযয ফাআতরু ভালরয ফৃপ্রথভ যক্ষণালফক্ষলণয দাচয়ত্ব ারন ওলযন 

অফু ঈফায়দা।  

াচওভ ফলরন, ‚অফু ফওয আরালভয প্রাথচভও মুলক অচতও ঈাচধলত প্রচদ্ধ চঙলরন।‛ 

 

লষ্ঠ চযলিদ  

ফুঔাযী  ভুচরভ যীলপ চালফয (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚মচদ ফাযাআন যথলও কচনভলতয ভার অল, তলফ অচভ যতাভালও এআ এআ চদলফা।‛ তায 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) আলন্তওালরয য ফাযাআন যথলও কচনভলতয ভার এলর চদ্দীলও অওফয 

যখালণা চদলরন, ‚এভন যওঈ অলঙন, চমচন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ চওঙ ুালফন, 

থফা চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ওাঈলও চওঙ ুযদয়ায প্রচতশ্রুচত চদলয়চঙলরন ?‛ অচভ ঈচস্থত 

রাভ। চতচন ফরলরন, ‚এঔান যথও গ্রণ ওলযা।‛ অচভ গ্রণ ওযরাভ, মা কণনা ওলয াৌঁঘত ভুদ্রা লরা, 

চওন্তু চতচন অভালও যদে াচায ভুদ্রা চদলরন। 

 

দয়া  নম্রতা 

ঈনাআা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যমঃ অফু ফওয চঔরাপলতয অলক চতন ফঙয অয চঔরাপলতয 

য এও ফঙয অভায ালথ চঙলরন। মঔন াোয যভলয়যা ঙাকর চনলয় অলতন, তঔন চতচন দুধ যদান ওলয 

চদলতন। 
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ভাআভুনা (যাঃ) ফলরলঙনঃ অফু ফওলযয ওালঙ এও ফযচক্ত এল ফরলরা, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) য ঔরীপা, অনায প্রচত াচন্ত ফচলৃত যাও।‛ চতচন ফরলরন, ‚ওর ভুরভালনয প্রচত।‛ 

(অভাদ) 

অফু াচরভ চকপাযী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয (যাঃ) এও ঙু্গ  ি ফৃদ্ধায যফা 

ওযলতন। য ভচদনায াল ফফা ওযলতা। চতচন তালও ঔায়ালতন। এওচদন চতচন তায ওালঙ যকলর ফৃদ্ধা 

ফরলরন, ‚অচন অায অলক যও যমন এল প্রচতচদন অভায যফা ওলয মান।‛ চতচন অশ্চমৃ যান। এভন 

ভয় অফু ফওয যফচযলয় অলন। য ভয় চতচন ঔরীপা। তালও যদলঔ ঈভয ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, 

অচন ঙাো যআ ফযচক্ত যওঈ লত ালযন না।‛ 

অবু্দয যভান অফাানী যথলও অফু নুয়াআভ প্রভুঔ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওয চভম্বলয অলযাণ 

ওলযচঙলরন, এভন ভয় াান চফন অরী এল েলরন, য ভয় চতচন চওলায, চতচন ফরলরন, ‚এ চভম্বয 

অভায ফাফায, অচন যনলভ মান।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ তয ফলরলঙা, এ চভম্বয যতাভায ফাফায।‛ এ ওথা 

ফলর চতচন তালও যওালর তুলর চনলরন অয ডুওলয যওৌঁলদ ঈিলরন। অরী (যাঃ) ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, এ 

ম্বলি তালও অচভ চওঙআু ফচরচন।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ চতযআ ফলরলঙা, অচভ যতাভালও লন্দ ওযচঙ না।‛ 

 

প্তভ চযলিদ 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ আরাভ ফৃপ্রথভ যম াি নুচষ্ঠত য়, নফী ওযীভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যঔালন অফু ফওযলও াচিলয়চঙলরন। এয লযয ফঙয নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ াি ওলযন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওালরয য অফু ফওয 

চদ্দীও (যাঃ) ঔরীপা লর চতচন ফৃপ্রথভ ঈভযলও াি ওযায চনয ািান, এযয চতচন াি ওলযন। তায 

ভৃতুযয য ঈভয ঔরীপা লর চতচন ফৃপ্রথভ অবু্দয যভান চফন অঈপ (যাঃ) যও ালিয চনয ািান, অয 

ঈভয লযয ফঙয যথলও ভৃতুয ফচধ প্রচতফায াি ওলযলঙন। ঈভান (যাঃ) ঔরীপা লয় ফৃপ্রথভ অবু্দয 

যভান চফন অঈপলওআ াি যায চনয ািান। 

 

সু্থতা, ভতৃযু, ঈলদ অয ঈভযলও ঔরীপা চনধাৃযণ  

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও াআপ  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অয 

চদ্দীলও অওফলযয ভৃতুযয ওাযন চঙর এও  চবন্ন। তায চীফন চফন্ন য় অয ফৃদা দুফৃর লত থালওন। 

ফললল চতচন যালয মাত্রা ওলযন।  
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আফলন চাফ যথলও আফলন াদ অয াচওভ চফশুদ্ধ ূলত্র চরলঔলঙনঃ এওচদন অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ 

াচদয়ায যকাত অল। চতচন ালয চফন চওরদা’য ালথ তা অায ওলযন। িাৎ ালয ফরলরন, 

‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য ঔরীপা, অচন ঔালফন না। অল্লা’য ওভ, অভায ভলন 

য় এলত চফল যভালনা অলঙ। অচন যদলঔ চনলফন, অভযা ঈবয়আ এওআ ফঙয এওআ চদলন আলন্তওার 

ওযলফা।‛ অফু ফওয ঔাফায যথলও াত ংওুচঘত ওযলরন। যচদন যথলও তাযা দুচনআ ুস্থ লয় লেন। 

ফললল এও ফঙয য ঈবলয় এওআ চদলন আলন্তওার ওলযন। 

াফী ফলরন, ‚এ দুচনয়ায় অভযা অয চও অা ওযলত াচয, (লম দুচনয়ায়) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ অয অফু ফওয -  ঈবয়লওআ চফল ঔায়ালনা য়!‛ 

অলয়া চদ্দীওা যথলও লওদী অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওলযয ুস্থতা এবালফ শুরু লয়চঙলরা 

যম, চতচন চভাচদঈর অলঔয ভালয ৭ তাচযঔ যাভফায যকার ওলযন। যচদন িাণ্ডা লেচঙলরা। চতচন জ্বলয  

অক্রান্ত যান। লনলযা চদন ুস্থ থাওায ওাযলন চতচন ফাআলয এল নাভাম েলত ালযনচন। ফললল ১৩ 

চচচযয চভাচদঈর অলঔয ভালয ২২ তাচযঔ ভঙ্গরফায যালত ৬৩ ফঙয ফয়ল আলন্তওার ওলযন। 

অফু পয যথলও আফলন াদ  আফলন অচফদ দুচনয়া ফণৃনা ওলযলঙনঃ াাফাকণ অফু ফওলযয ওালঙ 

ঈচস্থত লয় চচলে ওযলরন, ‚অচন নুভচত চদলর অভযা যওান ডাক্তায যদঔাআ।‛ চতচন ফরলরন, 

‚ডাক্তায যতা অভালও যদলঔলঙন।‛ তাযা ফরলরন, ‚ডাক্তায চও ফলরলঙন ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚ফলরলঙন 

- أس٠ذ ٌّب فؼبي ئٟٔ      (থৃাৎ, অল্লা ফলরলঙন, অচভ মা ঘাআ তা- আ ওচয)।‛ 

লওদী চবন্ন দ্ধচতলত ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওলযয াযীচযও ফস্থায ফনচত লর চতচন অবু্দয যভান চফন 

অঈপলও যডলও ফরলরন, ‚তচুভ ঈভয পারুওলও যওভন ভলন ওলযা ?‛ অবু্দয যভান চফন অঈপ ফরলরন, 

‚চতচন অভায যঘলয় োনী।‛ চতচন ফরলরন, ‚এযয যতাভায যওান ভতাভত থাওলর ফলরা।‛ অবু্দয যভান 

চফন অঈপ ফরলরন, ‚অভায ভলত এযলঘলয় চতচন যফী ঈত্তভ।‛ অফু ফওয এযয ঈভানলও যডলও এওআ 

প্রশ্ন ওযলরন অয চফালফ ঈভান ফরলরন, ‚চতচন অভায যঘলয় ফে োনী।‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚তফু 

যতাভায ভতাভত য ওলযা।‛ ঈভান ফরলরন, ‚তায বযন্তযীণ রূ ফাচযও রূলয যঘলয় লনও যফী 

ভৃদ্ধারী। অভালদয ভলধয তায ভলতা অয যওঈ যনআ।‛ অফু ফওয এযয াইদ চফন মালয়দ (যাঃ) অয 

ঈাআদ চফন হুমালয়য (যাঃ) এয ালথ এ চনলয় যাভৃ ওলযন। ঈাআদ ফরলরন, ‚অল্লা চালনন যম, 

অনায য ঈভযআ যআ ফযচক্ত, চমচন অল্লা’য ন্তুচষ্টলও চনলচয ন্তুচষ্ট ভলন ওলযন অয অল্লা যম ওালচ 

ন্তুষ্ট, চতচন য ওালচ ন্তুষ্ট যান। তায চবতযিা ফাআলযয যথলও ঈত্তভ। এ ওালচয চনয তায যঘলয় দক্ষ 

অয প্রতাাচন্বত অয যওঈ যনআ।‛ তাযয নযানয াাফাকণ এলরন। তালদয ভলধয এওচন ফরলরন, 

‚অচন অল্লা’য প্রচত অনকুতযীর ওলিায যভচালচয এও ফযচক্তলও অভালদয ঈয ঘাচলয় চদলরন। 

অল্লা’য দযফালয এয চও চফাফ চদলফন ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, যতাভযা যতা অভালও 

বীতগ্রতর  ওলয যপরলর। তলফ অভালও প্রশ্ন ওযলর ফরলফা -  য অল্লা, অচভ ভুরভানলদয ভলধয লফৃাত্তভ 

ফযচক্তলও ঔরীপা চনফৃাঘন ওলযচঙ। অচভ মা ফলরচঙ, চতচন তায যঘলয় লনও যফী যেষ্ঠ।‛ 
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এযয চতচন ঈভানলও যডলও ফরলরন, ‚চরলঔা “  চফচভল্লাচয যাভাচনয যাীভ, এ চয়তনাভা অফু ফওয 

চফন অফু ওুাপা দুচনয়ায চন্তভ ভুূলত ৃঅয যালয মাত্রায প্রািালর চরচফদ্ধ ওযালয়লঙন, মঔন চফশ্বাীযা 

চফশ্বা স্থান, দুশ্চচযত্রযা ঘচযত্রফান অয চভথযুওযা তযফাদী লয় যমলত ঘায়। য চনতা, অচভ অনালদয 

চনয অভায য ঈভযলও ঔরীপা চনফৃাঘন ওযরাভ। তায ওথা শুনলফন অয তায অনকুতয ওযলফন। অচভ 

অল্লা, তায যাুর (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), দ্বীন আরাভ, চনলচয অয অনালদয যফায় ত্রুচি 

ওচযচন। অভায চফশ্বা ঈভয আনাপ ওযলফন। মচদ এভন য়, তলফ অভায চবফযচক্ত এ চবভত ঈমুক্ত 

ফলর কৃীত লফ। অয মচদ চতচন চযফতনৃ লয় মান, তালর প্রলতযও যরালওয চনয তালও চফাফচদচ ওযলত 

লফ। অচভ অনালদয ওাঙ যথলও ভঙ্গরভয় ওালচয অাফাদী। অচভ দলৃযয ফাতাৃফাও নআ। তযাঘাযী 

চঘলযআ যচলন মালফ যম, য যওাথায় াচয়ত লয়লঙ। অারাভু অরাআওভু য়া যাভাতলু্লা।‛ 

এযয চয়তনাভা বাৌঁচ ওলয ঈভানলও চদলরন। চতচন তা চনলয় ঘলর এলরন। যরালওযা যস্বিায় ঈভলযয 

ওালঙ ফাআয়াত ওযলরন। এযয অফু ফওয ঈভযলও চনচলৃন যডলও মা ফরায তা ফরলরন। ঈভয ঘলর অায 

য অফু ফওয াত ঈচিলয় অল্লা’য ওালঙ দুয়া ওযলরন, ‚য অল্লা,  অচভ ভুরভানলদয ওরযালণয চনয এ 

ওাচ ওলযচঙ। অচভ চপতনালও বয় যলয় মা চওঙ ুওযরাভ, অচন যতা য ফযাালয চালননআ। অচভ এ ম্বলি 

আচচতাদ (কলফলণা) ওলযচঙ অয অভায ভলত, ভুরভানলদয চনয এভন ঔরীপা চনফৃাঘন ওলযচঙ, চমচন 

তালদয ভলধয লফৃাত্তভ, প্রতাারী অয ৎ ওাচ প্রতযাী। অচভ অনায হুওুলভ নশ্বয ৃচথফী যঙলে 

অনাযআ াচন্নলধয ঈচস্থত চি। য অল্লা, অচনআ চনলচয ফান্দালদয ভাচরও। ফাকলডায অনাযআ ালত। 

য অল্লা, ভুচরভ াওলদয যমাকযতা চদন, ঈভযলও ঔুরাপালয় যালদায ন্তবুৃক্ত ওরুন অয প্রচা 

াধাযলণয ঈত্তভ চীফনমান ওযায তাচপও চদন।‛ 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও আফলন াদ অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফুচদ্ধভানলদয ভলধয চতনচন চধও 

ফুচদ্ধভান। প্রথভচন, অফু ফওয চদ্দীও, চতচন ঈভযলও ঔরীপা চনফৃাঘন ওলযলঙন। চদ্বতীয়চন, ভুা (অঃ) এয 

স্ত্রী, চতচন ফলরচঙলরন “  তালও বৃতয ফাচনলয় না। তৃতীয় চন, চভলযয অমীম, চতচন আঈুপ (অঃ) এয 

নুওলুর চবভত য ওলয তায স্ত্রীলও ফলরচঙলরন “  তালও ুন্দয বালরা স্থালন যালঔা। 

আয়াায চফন াভমা (যঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওলযয ুস্থতা ফৃচদ্ধ যলর চতচন 

চানারায় দাৌঁচেলয় ফরলরন, ‚য চনতা, অচভ অনালদয চনয এওচনলও ঔরীপা ভলনানীত ওলযচঙ, এলত চও 

অনাযা যাচচ অলঙন ?‛ চনতায দর ঐওযফদ্ধ লয় ফরলরন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) য ঔরীপা, অভায ম্পূণবৃালফ যাচচ।‛ চওন্তু তালদয ভলধয যথলও অরী ফরলরন, ‚মচদ যআ ফযচক্ত 

ঈভয যান, তলফ অভযা যাচচ অচঙ।‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚না, চতচন ঈভযআ।‛ 

অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয ভৃতুযয ভয় চচলে ওযলরন, ‚অচ চও 

ফায ?‛ যরালওযা ফরলরন, ‚ভঙ্গরফায।‛ চতচন ফরলরন, ‚মচদ অচ যালত অভায ভৃতুয য়। তলফ ভাচত 

ওযলত ওারলওয লক্ষা ওযলফ না। নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ মলতা তাোতাচে যৌঙলত 

াচয তলতাআ ভঙ্গর।‛ 
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অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) যথলও আভাভ ভাচরও (যঃ) ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফাকালনয চফ ও (এও ঈলিয যফাছা 

ভচযভাণ এও ও) যঔচুয চদলয় চতচন ভৃতুযয ভয় ফরলরন, ‚ভা, অল্লা’য ওভ, অচভ ফ ফস্থালতআ 

যতাভালও ঔুী যদঔলত ঘাআ। যতাভায যঘলয় যফী ধনী অচভ ওাঈলও ঙন্দ ওচয না। যতাভায দুস্থতা অভালও 

বীলণ ীো যদয়। স্বািলন্দযয চনয অচভ যতাভালও যম যঔচুয চদরাভ, তা মচদ গ্রণ ওলযা তলফ বালরা। নালর 

অভায ভৃতুযয য তা চযতযক্ত লয় মালফ। যতাভায য দুআ যফান অয বাআ অলঙ। তালদযলও ওুযঅলনয 

ফণ্টন নীচত নুমায়ী বাক চদলফ।‛ অচভ ফররাভ, ‚ফাফা, যিাআ লফ।‛ মচদ এয যঘলয় যফী ম্পদ তায 

ওালঙ থাওলতা, তলফ চতচন অভালদয চদলয় যমলতন। অভা নালভ অভায এও যফান চঙর, চওন্তু চতচন দুআ 

যফালনয ওথা ফলরচঙলরন। চতচন ফরলরন, ‚যতাভায ৎ ভা াফীফা চফনলত ঔাচযচা কবৃফতী, অভায ভলন য় 

তায যলি ওনযা ন্তান অলঙ।‛  

এ ফণৃনাচি আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন। তলফ চতচন তালত এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন যম, অলয়ালও অফু ফওয 

ফরলরন, ‚চফনলত ঔাচযচা কবৃফতী। অভায ধাযণা তায কলবৃ ওনযা ন্তান অলঙ। অচভ তায ফযাালয 

যতাভালও চয়ত ওযচঙ।‛ তায আলন্তওালরয য ঈলম্ম াচফফা চফনলত ঔাচযচায কবৃ যথলও ঈলম্ম ওরুুভ 

চন্মগ্রণ ওলযন। 

আফলন াদ এিা ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীও তায ভতর  ম্পদ াৌঁঘ বালক বাক ওলযচঙলরন, 

যমবালফ ভুরভানলদয ম্পদ এও ঞ্চভাং অল্লা’য যাতর ায় ফযয় ওযা য়। 

আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীও ফলরলঙন, ‚এও ঞ্চভাংলয যঘলয় অভায ওালঙ ঙন্দনীয় 

লরা এও ঘতথুৃাং, মা এও তৃতীয়াংলয যঘলয় ঈত্তভ।‛  

াইদ চফন ভানুয তায ুনান গ্রলে মাহ াও যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ফওয অয অরী এও ঞ্চভাংলয 

চয়ত ওলযচঙলরন।‛ 

মায়াচয়দুম মুদ গ্রলে অফদুল্লা চফন অভাদ অলয়া চদ্দীওায ফণৃনা ফচণৃত ওলযলঙন “  ‚ওভ, চতচন এও 

চদযাভ যযলঔ মানচন। ফ চওঙ ুঅল্লা’য লথ ফযয় ওলয চদলয়লঙন।‛ 

আফলন াদ প্রভুঔ চরলঔলঙন যম, অলয়া চদ্দীওা ফলরলঙন, ‚চদ্দীলও অওফলযয মন্ত্রণা তীব্র লর অচভ এ 

ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযরাভ “ (বাফাথৃ) “  ‚অনায ফয়লয থ, ভৃতুযয যঘচও মঔন এল যকলঙ অয ন্তয 

ংওুচঘত লয় যকলঙ, তঔলনা যওান ম্পদ চনলয় যকলরন না।‛ চতচন ঘাদয যথলও ভুঔ চযলয় ফরলরন, ‚এ ওথা 

ফলরা না, ফযং ফলরা “ 

َجبَءدْ  دِ  َعْىَشح   َٚ ْٛ َّ ٌِهَ  ۖ   ثِبٌَْحكِّ  اٌْ
 
ب َر ْٕٗ   و ٕذَ  َِ رَِح١ذ   ِِ  

‘ভৃতুযমন্ত্রণা চতযআ অলফ, এ যথলওআ তচুভ াচরলয় যফোলত।’ (ূযা ওাপ, ৫০ : ১৯) 
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যদলঔা, অভায এ দুলিা ওাে ধুলয় অভালও ওাপন োলফ, ওাযন নতুন ওাে ভৃত ফযচক্তয যঘলয় চীচফত 

ফযচক্তয যফী প্রলয়াচন।‛ 

অলয়া (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙনঃ চন্তভ ভুূলত ৃঅচভ অফু ফওলযয ওালঙ চকলয় এ ওচফতা 

অফৃচত্ত ওযরাভ (মায বাফাথৃ) “  ‚মায শ্রু ফৃদা প্রফাচত য়, তায শ্রু মঔন যথলভ মায় না।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚এ ওথা ফলরা না, ফযং ফলরা “  

َجبَءدْ  دِ  َعْىَشح   َٚ ْٛ َّ ٌِهَ  ۖ   ثِبٌَْحكِّ  اٌْ
 
ب َر ْٕٗ   و ٕذَ  َِ رَِح١ذ   ِِ  

‘ভৃতুযমন্ত্রণা চতযআ অলফ, এ যথলওআ তচুভ াচরলয় যফোলত।’ (ূযা ওাপ, ৫০ : ১৯) ‛ 

এযয চতচন ফরলরন, ‚ভলন য় অচভ এ যালতআ আলন্তওার ওযলফা।‛ চতচন ভঙ্গরফায যালত আলন্তওার ওলযন 

অয ওার য়ায অলকআ তালও দাপন ওযা য়। 

মায়াচয়দুম মুদ গ্রলে ফাওায চফন অফদুল্লা ভামানী যথলও অফদুল্লা চফন অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু 

ফওলযয আলন্তওালরয ভয় অলয়া তায চয়লয ফল এ ওচফতা লেন (মায বাফাথৃ) “  ‚প্রলতযও অলযাীয 

এওচি ভচির অলঙ, অয প্রলতযও ওাে চযধানওাযীয এওচি ওলয লর ওাে অলঙ।‛ চতচন চফলয়চি 

ফুছলত যলয ফরলরন, ‚এবালফ নয় ভা। ফযং অল্লা ফলরলঙন “  

َجبَءدْ  دِ  َعْىَشح   َٚ ْٛ َّ ٌِهَ  ۖ   ثِبٌَْحكِّ  اٌْ
 
ب َر ْٕٗ   و ٕذَ  َِ رَِح١ذ   ِِ  

‘ভৃতুযমন্ত্রণা চতযআ অলফ, এ যথলওআ তচুভ াচরলয় যফোলত।’ (ূযা ওাপ, ৫০ : ১৯) ‛ 

অলয়া (যাঃ) যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ চতচন এ ওচফতা াি ওলযন (মায বাফাথৃ) “  ‚যআ যশ্বত 

ফয়লফ যভলখয ফলৃণ শুরু লয়লঙ, চতচন চঙলরন এচতভলদয অেয় অয চফধফালদয ায়।‛ চতচন এ ওচফতা 

শুলন ফরলরন, ‚এ ংচত যতা যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চনয।‛  

মায়াচয়দুম মুদ গ্রলে ঈফাদা চফন ওালয় যথলও অফদুল্লা চফন অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয 

আলন্তওালরয ভয় ফরলরন, ‚য অলয়া, অভায ফযফহৃত দুলিা ওাে চযস্কায ওলয অভায ওাপন োলফ। 

অচভ যতাভায ফাফা, যতাভালও ফলর মাচি যম, মচদ অভালও নতুন ওালে ওাপন যদয়া য়, তলফ চনললধ 

ওযলফ।‛ 

আফলন অফু ভারীওা যথলও আফলন অচফদ দুচনয়া ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চয়ত ওলযন যম, তায স্ত্রী 

অভা চফনলত অভী তালও যকার চদলফন অয অবু্দয যভান চফন অফু ফওয যকালরয ওালচ ভালও 

াাময ওযলফন। 
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আফলন াইদ চফন ভুাআয়াফ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভয পারুও এফং যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ওফলযয ভধযফতীৃ স্থালন অফু ফওলযয চানামা োন অয চতচন ঘায তাওফীর 

ফলরন।‛ 

ঈযয়া অয ওাচভ চফন ভুাম্মাদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীলওয ওফয যমন নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয ওফলযয ফযাফয য়, এচনয চতচন অলয়ালও ীয়ত ওলযন। আলন্তওালরয য তায ওফয 

এভনবালফ ঔনন ওযা য় যম, তায ভাথা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওাৌঁধ ফযাফয চঙর, অয 

ঈবলয়য ওফয চঙর এওআ ফযাফয।‛ 

আফলন ঈভয ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, ‚ঈভয, তারা, ঈভান, অবু্দয যভান চফন অফু ফওয (যাঃ) চদ্দীলও 

অওফযলও ওফলয নাভান।‛  

এ ফণৃনাচি ওলয়ওচি দ্ধচতলত ফচণৃত লয়লঙ যম, ‚অফু ফওযলও যালতআ ভাচত ওযা য়।‛  

আফলন ভুাআয়াফ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ফওযলও যালতআ ভাচত ওযা য়।‛ চতচন অলযা ফণৃনা ওলযলঙন, 

‚অফু ফওলযয আলন্তওালর ভিায় ওান্নায যযার েলর তায চতা অফু ওুাপা চচলে ওযলরন, ‘চও লয়লঙ ?’ 

যরালওযা ফরলরন, ‘অনায যঙলরয আলন্তওার লয়লঙ।’ চতচন ফরলরন, ‘য অল্লা, এিা চও ধযলণয ওষ্ট ?’ 

এযয ফরলরন, ‘তায স্থরাচবচলক্ত যও লয়লঙন ?’ ফরা লরা, ‘ঈভয।’ চতচন ফরলরন, ‘ভযহুলভয ঘয ঔুফআ 

ঈত্তভ।’  

ভুচাচদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ওুাপা যীয়লতয পাযালয়চ ূলত্র অফু ফওলযয যম চযতযক্ত ম্পদ ান, তা 

চতচন নাচতলদয ওালঙ চপচযলয় যদন। চতচন অফু ফওলযয ঙয় ভা ওলয়ওচদন য ১৪ চচচযয ভুাযযভ ভাল 

৯৭ ফঙয ফয়ল আলন্তওার ওলযন।‛ 

রাভালয় যওযাভকলণয চবভত লরা, ‚চতায চীফদ্দায় অফু ফওয ঙাো যওঈ চঔরাপত চযঘারনা 

ওলযনচন। অয অফু ওুাপা ঙাো যওান ঔরীপায চতা ঔরীপায চযতযক্ত ম্পদ ানচন।‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚চতচন দুআ ফঙয াত ভা চঔরাপলতয দাচয়ত্ব ারন 

ওলযন।‛  

তাযীলঔ আফলন অাচওয গ্রলে অভাঅয়ী ূলত্র ফচণৃত লয়লঙঃ অফু ফওলযয ভৃতুযলত ঔাপপাপ চফন ভামফা 

অরাভী এ যাও কাৌঁথা যঘনা ওলযন (বাফাথৃ) “  ‚যওান চীচফত প্রাণীআ ভয নয়, ৃচথফী ধ্বংীর। ভানুল 

এ চফশ্বঘযাঘলযয চতচভলয অিন্ন, ভানুল যঘষ্টা ওযলর ভুচক্ত ালফ। মচদ তাযা ংগ্রাভ ওলয, চওন্তু তাযা 

য়তালনয লেমলন্ত্র অক্রান্ত। যঘালঔয প্লাফন যথলভ যকলঙ। প্রাণীওরু অচ চফন্ন, ফয়লয ওাযলন ভৃতুয, 

অওচস্মও চনত ফা ুস্থতায ওাযলন ভৃতুয “  ফ ভৃতুযআ ভানুললও ীো যদয়। চতচন চঙলরন প্রাচন্তয 

যভখভারা, চতচন ফৃদা শুস্ক প্রান্তলয ফৃচষ্ট লয় ছলে েলতন। ওভ অল্লা’য, অফার ফৃদ্ধফচণতা ফাআ তায 

মুলক ুঔ যবাক ওলযলঙ। 
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চচদ্দলও অওফয ওতৃওৃ যম ওর াচদ ফচণতৃ লয়লঙ  

তামীফ গ্রলে আভাভ নূদী চরলঔলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যথলও চদ্দীলও অওফয ১৪২ 

চি াচদ ফণৃনা ওলযলঙন। এলতা ওভ ংঔযও াচদ ফণৃনা ওযায ওাযন লরা, চতচন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয য ল্প চওঙচুদন চীচফত চঙলরন অয য মুলক াচদলয ফযাও ঘঘৃা চঙর না। 

াচদ যানা, ংযক্ষণ অয চপম ওযায প্রচক্রয়া তালদয যফতীৃ তালফই মুলক ফযাওবালফ শুরু য়। 

অচভ (গ্রেওায) অলকআ ঈভলযয ফযাত চদলয় ঈলল্লঔ ওলযচঙ যম, ফাআয়ালতয ভয় ঈভয পারুও ফলরলঙন, 

‚অফু ফওয অনাযলদয ম্বলি অল্লা অয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মা ফলরলঙন তা 

ম্পূণৃ ফণৃনা ওলযন।‛ এ াচদচি এ চফললয়য প্রওায দরীর যম, ওুযঅন  াচদলয োলন চতচনআ ফলঘলয় 

ফে োনী  চন্ডত। 

অফু ফওয যথলও যম ওর াাফী (২৮ চন) াচদ ফণৃনা ওলযলঙন, তায লরন “  ঈভয, ঈভান, অরী, 

আফলন অঈপ, আফলন ভাঈদ, হুমায়পা, আফলন ঈভয, আফলন মুফাআয, আফলন অভয, আফলন অব্বা, অনা, 

মালয়দ চফন াচফত, ফাযা চফন অলমফ, অফু হুযায়যা, ঈওফা চফন ালয, অবু্দয যভান চফন অফু ফওয, 

মালয়দ চফন অযওাভ, অফদুল্লা চফন ভুকাপপার, ঈওফা চফন অলভয চুানী, আভযান চফন াীন, অফু ফাযমা 

অরাভী, অফু াআদ ঔুদযী, অফু ভুা অঅযী, অফু যতাপালয়র রাআী, চালফয চফন অফদুল্লা, চফরার, 

অলয়া চচদ্দওা অয অভা চফনলত অফু ফওয (যাঃ)। অয অরাভ  য়ালত অর ফাম তালফইলনয 

এওচি চফযাি চাভাঅত তায যথলওআ াচদ ফণৃনা ওলযলঙন। 

ূত্র অচভ অফু ফওয ওতৃওৃ ফচণৃত াচদগুলরা ঈলল্লঔ ওযরাভ “ 

(১) চচযত ংক্রান্ত াচদ। (ফুঔাযী, ভুচরভ) 

(২) াচন ংক্রান্ত াচদ1 থৃাৎ, ভুলদ্রয াচন চফত্র অয চরপ্রাণী ভৃত ঔায়া চালয়ম। (দাযা ওুতনী) 

(৩) চভয়াও ভুঔলও চযস্কায ওলয অয তা ফযফায ওযা অল্লা’য ন্তুচষ্ট চৃলনয ভাধযভ। (অভাদ) 

(৪) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ঙাকলরয ছুৌঁচি যঔলয় নাভাচ লেলঙন এফং চু ওলযনচন। 

(ফামমায, অফু আয়ারা) 

(৫) যওঈ যমন ারার ঔাফায যঔলয় মু না ওলয। (ফামমায) 

(৬) নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ নাভাচযত ফস্থায় অখাত ওযলত চনললধ ওলযলঙন। (অফু আয়ারা, 

ফামমায) 

(৭) চমচন অভায লয নাভাম োলফন, চতচন এওআ ওাে চযধান ওযলফন। (অফু আয়ারা) 
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(৮) যম ফযচক্ত ওুযঅন যমবালফ নাচমর লয়লঙ যবালফ ওুযঅন চতরায়াত ওযলত ঘায়, য যমন অফদুল্লা 

আফলন ভাঈলদয যওযালতয নুযণ ওলয। (অভাদ) 

(৯) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও অচভ ফররাভ, ‚অচন অভালও এভন এওচি দুয়া চক্ষা 

চদন, মা অচভ নাভালম েলফা।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚েলফ “  

  َُّ  َّٙ ِّٟٔ اٌٍ ذ   ئِ ّْ ب َٔفِْغٟ ظٍََ  ّ ْ ا، ظٍ  ّلَ  َوث١ِش  ةَ  ٠َْغفِش   َٚ  ٛٔ ْغفَِشح   ٌِٟ فَبْغفِشْ  أََْٔذ، ئِّلَّ  اٌزُّ َِ  ْٓ ِٕٟ، ِػِْٕذَن، ِِ ّْ اْسَح َٚ 

س   أَْٔذَ  ئَِّٔهَ  ُ   اٌَْغفٛ  ِح١ اٌشَّ  

(ফুঔাযী, ভুচরভ) 

(১০) চমচন ওালরয নাভাম েলফন, অল্লা তালও অেয় চদলফন। যতাভযা অল্লা’য প্রচতশ্রুচতলত নভুান 

ওলযা না। যম নুভালনয চবচত্তলত য নাভামীলও তযা ওযলফ, অল্লা তালও চাান্নালভ চনলক্ষ ওযলফন। 

(আফলন ভাচা) 

(১১) ঈম্মলতয চলঙ নাভাচ না ো মৃন্ত অল্লা যওান নফীলও ভৃতুয যদন না। (ফামমায) 

(১২) যম ফযচক্ত গুনা ওযায য বালরাবালফ চু ওলয দুআ যাওঅত নাভাচ লে ক্ষভা প্রাথৃনা ওযলফ, অল্লা 

তালও ক্ষভা ওযলফন। (অভাদ, অালফ ুনালন অযফাঅ, আফলন চব্বান) 

(১৩) ভৃতুযয স্থালনআ প্রলতযও নফীলও ভাচত ওযা য়। (চতযচভচম) 

(১৪) আহুদী অয চিস্টানলদয প্রচত অল্লা’য চবা, ওাযন তাযা নফীলদয ওফযগুলরালও ঈানারলয় 

চযণত ওলযলঙ। (অফু আয়ারা) 

(১৫) ভৃত ফযচক্তয চনয ওান্নাওাচি ওযলর ভৃত ফযচক্তয অমাফ য়। (অফু আয়ারা) 

(১৬) যঔচুলযয িুওলযা ভচযভাণ দান ওলয লর চাান্নাভ যথলও চযত্রাণ না। ওাযন য দান ফাৌঁওালও 

যাচা, ভৃতুযলও চ অয ক্ষুধালও চনফৃত্ত ওলয। (অফু আয়ারা) 

(১৭) পাযালয়চ অয দওায াচদ। (ফুঔাযী, ভুচরভ) 

(১৮) এওচদন অফু ফওয ঈলিয ঈয য়ায লর ঘাফুওচি লে মায়। চতচন ঈি ফচলয় যঔান যথলও যনলভ 

ঘাফুওচি চনলরন। যরালওযা ফরলরন, ‚অভালদযলও যওন চনলদৃ ওযলরন না ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অভায 

চপ্রয়তভ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যরাওলদয যথলও ঘাআলত অভালও চনললধ ওলযলঙন।‛ (অভাদ) 

(১৯) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও চচলে ওযা লরা, ‚যওান াি ঈত্তভ ?‛ চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যমঔালন যচালয যচালয অয যফী যফী তাওফীয ফরা য় এফং 

লনও ওুযফানী যদয়া য়।‛ (চতযচভমী, আফলন ভাচা) 
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(২০) অভা চফনলত অভীলয কলবৃ ভুাম্মাদ চফন অফু ফওয বূচভষ্ঠ য়ায য যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ তালও যনপা ফস্থায় যকার ওলয াি  ঈভযায আযাভ ফাধায চনয চনলদৃ 

চদলয়চঙলরন। (ফামমায, তাফাযানী) 

(২১) াচলয অয়াদলও ঘুভু যদয়ায ভয় চতচন তালও ঈলদ্দয ওলয ফলরন, ‚মচদ অচভ যাুরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও ঘুভু চদলত না যদঔতাভ, তালর অচভ যতাভালও ঘুভু চদতাভ না।‛ (দাযা 

ওুতনী) 

(২২) যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ূযা ফাযাঅলতয চফধান ভিায় াচিলয় চনলদৃ ওলযন যম, এ 

ফঙয যথলও ভুচযওযা অয াি ওযলত াযলফ না অয যওঈ ঈরঙ্গ লয় তায়াপ ওযলফ না। (অভাদ) 

(২৩) অভায খয  চভম্বলযয ভধযফতীৃ স্থানচি চান্নালতয এওচি ফাকান, অয অভায চভম্বয চান্নালতয এওচি 

ং। (অফু আয়ারা) 

(২৪) অফুর াআালভয ফাচে তারাও ংক্রান্ত াচদ। (অফু আয়ারা) 

(২৫) ঘান্দী অয স্বণৃ -  এগুলরা ভান ভান। যম যরনলদলন ওভলফচ ওযলফ, য চাান্নাভী। (অফু আয়ারা) 

(২৬) য ভুচভলনয ালথ প্রতাযণা অয ওষ্ট চদলফ, য চবপ্ত চাান্নাভী। (চতযচভমী) 

(২৭) ওৃণ, ঈচ্চচবরাী  ধীনতর লদয ওালঙ কফৃওাযী চালরভ ফাদা চান্নালত মালফ না। চনচ ভচনলফয 

প্রচত অনকুতযীর যকারাভ চান্নালত প্রলফ ওযলফ। (অভাদ) 

(২৮) যকারালভয চযতযক্ত ম্পলদয চধওাযী যআ ফযচক্ত, যম তালও অমাদ ওলযলঙ। (চময়াঈর ভওুাদ্দাী) 

(২৯) নফীলদয ম্পলদয যওান ঈত্তযাচধওায যনআ, তালদয ওর চযতযক্ত ম্পদ দওা চললফ চফলফচঘত। 

(ফুঔাচয) 

(৩০) নফীলদয য়ালয লরন নফীয স্থরাচবচলক্ত ঔরীপা। (অফু দাঈদ) 

(৩১) ফংচযঘয় স্বীওায ওযা ওপুুযী। (ফামমায) 

(৩২) তচুভ অয যতাভায ম্পদ যতাভায ফাফায চনয। অফু ফওয ফলরন, ‚এ যথলও ঈলদ্দয লরা, যঔাযলাল 

যদয়া।‛ (ফায়াচও) 

(৩৩) মায া অল্লা’য যাতর ায় চকলয় ধুরায় ধূচযত লফ, অল্লা তায চনয চাান্নালভয অগুন াযাভ ওলয 

চদলফন। (ফামমায) 

(৩৪) অভালও ওালপযলদয ালথ রোআ ওযায চনলদৃ যদয়া লয়লঙ। (ফুঔাচয, ভুচরভ) 
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(৩৫) ঔাচরদ চফন য়ারীলদয প্রংায় ফলরন, ‚চতচন অল্লা’য তলরায়ায। অল্লা তালও ওাচপয  

ভুনাচপওলদয ঈয চফচয়ী ওলযলঙন।‛ (অভাদ) 

(৩৬) ঈভলযয যঘলয় ঈত্তভ ফযচক্তয ঈয ূমৃ ঈচদত য় না। (চতযচভচম) 

(৩৭) ভুচরভ যওায (থৃাৎ, ঔরীপা‘য যনতৃত্বাধীন কবনৃলভন্ট) ভুরভানলদয প্রায ফুচছলয় না চদলর তায 

ঈয চবা। অল্লা তায যওান নপর  পযম (আফাদাত) ওফুর ওযলফন না। (অভাদ) 

(৩৮) ভাঅমলও লঙ্গায (যালধয ওাযলন াথয চনলক্ষ ওলয তযা ওযা) ংক্রান্ত াচদ। (অভাদ) 

(৩৯) আচতর কপায ওযায য তায প্রচত যচদ ওযলফ না, মচদ য এওআ ওাচ (যাধ) চদলন ত্তয ফায ওলয। 

(চতযচভমী) 

(৪০) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয রোআলয়য যাভৃ ংক্রান্ত াচদ। (তাফাযানী) 

(৪১)  ٓ َِ  ًْ َّ ا ٠َْؼ ء  ِٗ  ٠ ْجضَ  عٛ  ثِ  

‚যম ৎ ওাচ ওযলফ য তায প্রচতপর ালফ …‛ (ূযা অন- চনা, ৪ : ১২৩) 

এ অয়াত ংক্রান্ত াচদ। (চতযচভমী, আফলন ভাচা) 

(৪২) যতাভযা এ অয়াত চতরায়াত ওলযা “  

َب ٠َب َٓ  أ٠َُّٙ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٕ َِ ُْ  آ ُْ  َػ١ٍَْى  أَٔف َغى   

‚য আভানদায যরালওযা, যতাভালদয চনলচলদয দাচয়ত্ব যতাভালদয চনলচলদয ঈয …‛ (ূযা অর-  

ভাআদা, ৫ : ১০৫) 

(অভাদ, অআম্মালয় অযফা, আফলন চব্বান) 

(৪৩) চচযলতয যআ াচদ, যমঔালন গুায় চদ্দীলও অওফলযয বীচত দূয ওযায চনয তালদয দুচলনয ালথ 

অল্লা অলঙন অয চতচন তালদয াামযওাযী চললফ ঈলল্লঔ ওযা য়। (ফুঔাযী, ভুচরভ) 

(৪৪)  َُّ  َّٙ َٔب طَْؼَٕب اٌٍ ْٛ طَبػ  َٚ  “  ংক্রান্ত াচদ। (অফু আয়ারা) 

(৪৫) ূযা হুদ অভালও ফৃদ্ধ ওলয চদলয়লঙ। (দাযা ওতুনী) 

(৪৬) অভায ঈম্মলতয ভলধয চৌঁোয কচতয যঘলয় যকালন চযও চফতর ায রাব ওযলফ। (অফু আয়ারা)  

(৪৭) অচভ ফররাভ, ‚আয়া যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অভালও এভন এওচি চচচন চক্ষা 

চদন, যম দুয়া ওার িযা াি ওযলফা।‛ (অর- াআাভ চফন ওারীফ, চতযচভমী) 
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(৪৮) রা আরাা আল্লাল্লাহু অয আলতর কপায ওলযা। ওাযন আফচর ফলরলঙ, অচভ গুনালও ধ্বং ওচয, অয রা 

আরাা আল্লাল্লাহু  আলতর কপায অভালও ধ্বং ওলয। (অফু আয়ারা) 

(৪৯)  رَْشفَؼ ٛا َّل  ُْ ارَى  َٛ قَ  أَْص ْٛ دِ  فَ ْٛ ِّٟ  َص َّجِ إٌ  

‚যতাভযা নফীয ওন্ঠস্বলযয ঈয যতাভালদয ওন্ঠস্বয ঈৌঁঘু ওলযা না ……‛ (ূযা অর- হুচুযাত, ৪৯ : ২) 

এ অয়াত নাচমর য়ায য অচভ ফররাভ, ‚আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অচভ 

অনায ওালঙ চনঘু স্বলয ওথা ফরলফা।‛ (ফামমায) 

(৫০)  ًخٍك ٌّب ١ِغش و ٌٗ  “  ংক্রান্ত াচদ। (অভাদ) 

(৫১) যম োতালয অভালও ভন্দ ফরলফ অয অভায যওান অলদ ভানয ওযলফ, য চাান্নালভ চনলচয 

চিওানা ফাচনলয় চনলফ। (অফু আয়ারা) 

(৫২) ب ْٟ  ََٔجبدَ  َِ شِ  ََ٘زا فِ ِْ اّْلَ  “  ংক্রান্ত াচদ। (অভদ) 

(৫৩) নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভালও ফলরলঙন, ‚তচুভ ফলর দা, যম রা আরাা আল্লাল্লা 

ফরলফ, চান্নাত তায চনয য়াচচফ।‛ অচভ যয়ানা ওযরাভ, চথভলধয ঈভলযয ালথ যদঔা …। (অফু 

আয়ারা) এ াচদচি অফু হুযায়যায ফণৃনা দ্বাযা ংযচক্ষত, অফু ফওলযয দ্বাযা নয়। 

(৫৪) অভায ঈম্মলতয ভলধয ভুযচচয়া অয ওালদচযয়া “  এ দুলিা দর চান্নালত প্রলফ ওযলফ না। (দালয 

ওুতনী) 

(৫৫) অল্লা’য ওালঙ অেয় প্রাথৃনা ওলযা। (অভাদ, নাাই, আফলন ভাচা) 

(৫৬) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ প্রলতযও ওালচয ভয় এ দুয়া েলতন “  ‚য অল্লা, 

অভায চনয এ ওাচ ঙন্দনীয় অয ঈত্তভ ওলয চদন।‛ (চতযচভমী) 

(৫৭) اٌُٙ فبسج اٌُٙ ا   দুয়া। (ফামমায, াচওভ) 

(৫৮) াযাভ োয় প্রচতাচরত যীয লক্ষা অগুন যেয়। য ফণৃনায় অলঙ, নফধ লথ রাচরত যীয 

চান্নালত প্রলফ ওযলফ না। (অফু আয়ারা) 

(৫৯) যীলযয প্রলতযও ং যতাভালদয ওওৃ ওথায প্রচতফাদ ওযলফ। (অফু আয়ারা) 

(৬০) ভধযফতীৃ াফালনয যালত অল্লা চনলঘ ফতযণ ওলযন। য যালত ওাচপয  ইলৃাযায়ণ ফযচক্ত ঙাো 

ফাআলও ক্ষভা ওযা য়। (দালয ওুতনী) 
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(৬১) প্রালঘযয ঔুযাান যথলও দািালরয অচফবৃাফ লফ, ূঘরা ভুলঔয এওদর ভানুল তায নকুাভী লফ। 

(চতযচভমী, আফলন ভাচা) 

(৬২) অভায প্রচত অল্লা’য এতিুওু যভলযফানী যম, অচভ ত্তয াচায যরাওলও চফনা চালফ চান্নালত চনলয় 

যমলত াযলফা। (অভাদ) 

(৬৩) চওয়াভলতয চদন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ুাচয ংক্রান্ত াচদ। (অভাদ) 

(৬৪) যরালওযা মচদ এওচদলও মায় অয অনাযকণ নযচদলও, তলফ অচভ অনাযলদয ালথ থাওলফা। 

(অভাদ) 

(৬৫) ওুযাআকণ এ ঈম্মলতয যনতা। ঘচযত্রফানযা ঘচযত্রফানলদয অয ভন্দ যরালওযা ভন্দ ওালচয নুাযী। 

(অভাদ) 

(৬৬) ভান ম্বলি যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚যঔালন এও অযফ যকাত্র যলয়লঙ। 

অভায দূত যঔালন যকলর ভানফাী তীয ঙুৌঁেলফ।‛ (অভাদ, অফু আয়ারা) 

(৬৭) নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এওচদন অফু ফওযলও চনলয় এভন স্থালন যকলরন, যমঔালন আভাভ 

াান (যাঃ) যঙলরলদয ালথ যঔরচঙলরন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তালও ওাৌঁলধ তুলর চনলয় 

ফরলরন, ‚এয ালথ অরীয যঘাযায চভর অলঙ।‛ (ফুঔাযী) আফলন ওাচয াচওলভয ূত্র ধলয ফলরন, এ 

াচদচি ভাযপু। 

(৬৮) ঈহুদ মুদ্ধ ংক্রান্ত াচদ। (তায়ারাী, তাফাযানী) 

(৬৯) ঞ্চভফালয যঘাযলও তযা ওযলফ। (অফু আয়ারা, দায়রাচভ) 

(৭০) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ঈলম্ম অআভালনয ওফয চময়াযত ওযলত যমলতন। (ভুচরভ) 

(৭১) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালথ অভযা ফলচঙরাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) াত চদলয় চও যমন যাচিলরন। অভযা যঔালন চওঙ ুযদঔলত না যলয় চচলে ওযরাভ, ‚চও 

ওযলঙন ?‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚দুচনয়া যাচি।‛ (ফামমায) আফলন ওাচয 

য াচদলয ভাধযলভ এ ফণৃনাচি চযূণৃবালফ ফণৃনা ওলযলঙন। 

(৭২) এওচন ফাচও থাওা মৃন্ত যদফাীলও তযা ওলযা। (তাফাযানী) 

(৭৩) যওান স্থালন ফাচে সতচযয অলক যঔালনয অফান, প্রচতলফী  যাতর াখাি যদলঔ চনলফ।  
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(৭৪) অভায ওালঙ ংঔযফায দরূদ যপ্রযণ ওলযা। ওাযন অল্লা অভায ওফলয এওচন যপলযতা চনলয়াক 

ওলযলঙন। যওান ফযচক্ত দরূদ ািালর য যপলযতা অভালও ফলরন, ‚ভুলওয যঙলর ভওু অনায প্রচত 

দরূদ াচিলয়লঙন।‛ (দাআরাভী) 

(৭৫) এও চুভা য চুভায ওাপপাযা ……! (অওীরী) 

(৭৬) অভায ঈম্মলতয চনয চাান্নালভয ঈষ্ণতা লফ াম্মাভঔানায ঈষ্ণতায ভলতা। (তাফাযানী) 

(৭৭) চভথযাঘায যথলও চনলচলও যক্ষা ওলযা, ওাযন চভথযাঘায ইভান ধ্বং ওলয যদয়। (আফলন রা-র) 

(৭৮) ফদয মুলদ্ধয ংগ্রণওাযীলদয চনয চান্নালতয ুংফাদ। (দাযা ওুতনী) 

(৭৯) দ্বীন অল্লা’য এও ভান ছাণ্ডা। এভন যওান ফযচক্ত যনআ, যম তা ঈলত্তারন ওযলফ। (দাআরাভী) 

(৮০) ূযা আয়াচলনয পচমরত ংক্রান্ত াচদ। (দাআরাভী) 

(৮১) নযায়যায়ণ ফাদা ৃচথফীয চনয অল্লা’য ঙায়া  ফৃা। প্রচতচদন যালত চতচন ত্তয চদ্দীলওয 

য়াফ ান। (অওীরী, আফলন চব্বান) 

(৮২) ভুা (অঃ) অল্লালও ফরলরন, ‚ফরা নাযীয যফা ওযলর চও ধযলণয য়াফ ায়া মালফ ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ তালও অভায ঙায়া দান ওযলফা।‛ (আফলন াচন, দাআরাভী) 

(৮৩) য অল্লা, ঈভয চফন ঔাত্তালফয ভাধযলভ আরাভলও চক্তারী ওরুন। (তাফাযানী) 

(৮৪) প্রাণী চওায ওযলফ না, ফৃলক্ষয প্রাঔা অয ভূর ওািলফ না, ওাযন তাযা তাফী লে। 

(৮৫) অচভ নফী লয় যপ্রচযত না লর ঈভয নফী লতন। (দাআরাভী) 

(৮৬) ওালেয ফযফা ওযলফ। (অফু আয়ারা) 

(৮৭) যম ফযচক্ত যনতা থাওায য লনযয চনয চফলদ্রা ওযলফ, তায প্রচত অল্লা’য যপলযতা অয 

ভানফওুলরয চবা, তালও তযা ওলযা। (দাআরাভী) 

(৮৮) যম অভায যথলও োন চনৃ ওযলফ ফা াচদ চরঔলফ, মতক্ষণ মৃন্ত যআ োন  াচদ ংযচক্ষত 

থালও, ততক্ষণ মৃন্ত য য়াফ যলতআ থাওলফ। (াচওভ) 

(৮৯) যম নাঙ্গা ালয় অল্লা’য লথ যফয লফ, অল্লা চওয়াভলতয চদন স্বীওৃত োয় তালও প্রশ্ন ওযলফন না। 

(তাফাযানী) 

(৯০) যম ফযচক্ত চান্নাত অয অল্লা’য (অযলয) ঙায়ায অওাঙ্ক্ষা ওলয, য যমন ভুরভানলদয ঈয 

ওলিাযতা না ওলয, ফযং যভ ওলয। (আফলন রার, আফলন চব্বান, অফু ালয়ঔ) 
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(৯১) যম ফযচক্ত যওফর অল্লা’য ন্তুচষ্টয ঈলদ্দলয ওালযা প্রলয়াচন চভিালফ, ঐ চদন তায যথলও যওান গুনা 

প্রওা ায়া লে অল্লা তালও যচদন ূণৃ প্রচতদান চদলফন। (দাআরাভী) 

(৯২) যম চাচত চচাদ যঙলে চদলফ, য চাচত াচতর  যবাক ওযলফ। (তাফাযানী) 

(৯৩) চভথযা ফাদ দানওাযী চান্নালত মালফ না। (দাআরাভী) 

(৯৪) যওান ভুরভানলও ফো ওলযা না। এওচন চত াধাযণ ভুরভান অল্লা’য ওালঙ লনও 

ভমৃাদাফান। (দাআরাভী) 

(৯৫) অল্লা ফলরন, ‚যতাভযা অভায যভলতয অা ওযলর অভায ৃচষ্টয ঈয যভ ওলযা।‛ (অফু 

ালয়ঔ, আফলন াব্বান, দাআরাভী) 

(৯৬) িাঔনুয নীঘ মৃন্ত ওাে লো না। (অফু নুয়াআভ) 

(৯৭) অভায অফু ফওয অয অরী আনালপয াল্লা ফযাফয। 

(৯৮) য়তান যথলও অেয় প্রাথৃনা ওযলত রতা ওলযা না। যতাভযা তালও যদলঔা না, চওন্তু য যতাভালদয 

ফযাালয ভলনালমাকী নয়। (দাআরাভী) 

(৯৯) যম শুধু অল্লা’য চনয ভচচদ সতচয ওযলফ, অল্লা তায চনয চান্নালত ফাচে চনভাৃণ ওলয চদলফন। 

(তাফাযানী) 

(১০০) যম তযওাযীয ভলধয ওাৌঁঘা যয়াচ  যুন ঔালফ, য যমন ভচচলদ না অল। (তাফাযানী)  

(১০১) নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ নাভালচয শুরু, রুওু মায়ায ভয় অয রুওু যথলও ঈলি যপলয় 

আয়াদাআন ওযলতন। (ফাআাওী) 

(১০২) যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু চালরলও এওচি ঈি াচদয়াস্বরূ চদলয়লঙন। 

(আভাইরী) 

(১০৩) অরীয প্রচত তাওালনা আফাদত। (আফলন অাচওয) 

(১০৪) যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অনাযলদয ম্পলওৃ ীয়ত ওলযলঙন, ‚তালদয বালরা 

ভানুললদয গ্রণ ওলযা অয ভন্দলদয ক্ষভা ওলয দা।‛ (ফামমায, তাফাযানী) 
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ওযুঅন যীলপয তাপীয 

অফু ভারীওা যথলও অফুর ওাচভ ফাকাফী ফণৃনা ওলযলঙনঃ চদ্দীলও অওফযলও যওান অয়াত ম্পলওৃ চচলে 

ওযা লর চতচন ফলরন, ‚অচভ যওান বূঔলণ্ড অয যওান অওালয চনলঘ ফফা ওযলফা, মচদ অচভ 

চওতাফুল্লা’য চফযীলত যওান চওঙ ুওচয ?‛ 

আব্রাীভ তাভী যথলও অফু ঈফাআদা নওর ওলযনঃ অফু ফওয চদ্দীওলও - ثب ٚا وٙخ فب   “  এ অয়ালতয থৃ 

চচলে ওযা লর চতচন ফরলরন, ‚ওুযঅলনয যম থৃ অভায চানা যনআ, তা মচদ ফণৃনা ওচয, তলফ যওান 

মভীন অভালও ধাযণ ওযলফ অয যওান অওা তায চনলঘ অভালও ফলত চদলফ ?‛ 

ফায়াওী প্রভুঔ চরলঔলঙনঃ এওচদন অফু ফওয চদ্দীওলও চচলে ওযা লর চতচন ফরলরন, ‚অচভ এয থৃ 

মা ওলযচঙ, তা অভায চবভত। মচদ তা মথাথৃ য়, তলফ অল্লা’য ওরুণা ভলন ওযলফ। অয মচদ চিও না 

য়, তলফ অভায এ চবভত য়তালনয ওাচ ভলন ওযলফ। অভায ভলত এয ঈলদ্দয লি, ওারারা আ 

ভতর  ন্তানাচদ, মালদয ভাতাচতা যনআ।‛ ঈভয ঔরীপা য়ায ভয় ফলরন, ‚অফু ফওয যম চফললয় ওথা 

ফলরলঙন, য চফললয়য ঈয ওথা ফরলত অভায রিা রালক। অচভ তায চবভতলও প্রাধানয যদআ।‛ 

হুরীয়া গ্রলে অয়াদ চফন চরার যথলও অফু নুয়াইভ নওর ওলযনঃ এওচদন অফু ফওয চদ্দীও াাফালদয 

চচলে ওযলরন “  

  َّْ َٓ  ئِ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٗ   َسثَُّٕب لَبٌ َـّ َُّ  اٌٍ ِ ٛا ث  اْعزَمَب  

 َٓ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٕ َِ ُْ  آ ٌَ ا َٚ ُ  ٠ٍَْجِغٛ  بَٔٙ َّ ُ   ئ٠ِ ْ  ٍ ثِظ  

এ দুলিা অয়াত ম্পলওৃ অনালদয চবভত চও ? তাযা ফরলরন, ‚এয থৃ লি, তায দৃঢ়দ চঙলরন, যওান 

গুনা ওলযনচন অয ইভানলও গুনা’য ালথ এওীবূত ওলযনচন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অনাযা এলও াত্র ভলন 

ওলযলঙন। এয থৃ লরা, তাযা অল্লালও চনলচলদয প্রচতারও ফলরলঙন, এযয এয ঈযআ ভচফুত 

চঙলরন, য প্রচতারলওয প্রচত অক্ত যানচন অয ইভানলও চযলওয ালথ চভচেত ওলযনচন।‛  

 

অলভয চফন াদ ফাচারী যথলও আফলন চাযীয ফণৃনা ওলযলঙন, 

 َٓ َِّز٠ ا ٌٍِّ  ٛ ٝ   أَْحَغٕ ْغَٕ ِص٠َبَدح   اٌْح  َٚ  

‚মাযা ৎ ওভৃ ওলযলঙ তালদয চনয থাওলফ ঈত্তভ ুযস্কায (চান্নাত) এফং এয যথলও যফী‛ (ূযা 

আঈনু, ১০ 0 ২৬) 

এ অয়ালতয তাপীলয  অফু ফওয চদ্দীও ফলরন,   ِص٠َبَدح “  যথলও ঈলদ্দয অল্লা’য ভুঔ।  
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অফু ফওয চদ্দীও যথলও আফলন চাযীয নওর ওলযন যম, 

 َّْ َٓ  ئِ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٗ   َسثَُّٕب لَبٌ َـّ َُّ  اٌٍ ِ ٛا ث  اْعزَمَب  

এ অয়ালতয থৃ ম্বলি অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফলরলঙন, ‚যম ফযচক্ত (এ ওথা) ফরলফ অয চফশ্বা চনলয় 

আধাভ তযাক ওযলফ, য চিও ফলর চফলফচঘত।‛ 

 

চবভত চফঘায, বালণ অয প্রাথনৃা 

ুন্না গ্রলে আফলন ঈভয যথলও অরওায়ী ফণৃনা ওলযনঃ অফু ফওলযয ওালঙ এও ফযচক্ত ঈচস্থত লয় ফরলরন, 

‚বালকয অলঙ ফলরআ যতা ভানুল যমনা (ফযাচবঘায) ওলয, নাচও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যা।‛ য ফরলরা, ‚অল্লা 

যমনা অভালদয চনয চনধৃাযণ ওলযলঙন, অফায াচতর  যদলফন!‛ চতচন ফরলরন, ‚চতযআ যতা। অল্লা’য 

ওভ, অভায ওালঙ এ ভয় যওঈ থাওলর অচভ তালও চনলদৃ চদতাভ, য যতাভায নাও যওলি চনলতা।‛ 

আফলন অফী ায়ফা তায যঘনায় মুফাআয (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওয তায এও 

চববাললণ ফরলরন, ‚ঈচস্থচত, অল্লালও রিা ওলযা। অল্লা’য ওভ, অচভ মঔন যওান যঔারা প্রান্তলয 

িয়লরি ওযলত মাআ, তঔন অল্লা’য যথলও রিায় অভায ভাথা যেলও যনআ।‛ 

অবু্দয যািাও তায যঘনায় ঈভয চফন চদনায যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয ফলরলঙন, ‚অল্লালও রিা 

ওলযা। অল্লা’য ওভ, অচভ িয়লরলি চকলয় অল্লা’য রিায় অভায যওাভয িয়লরলিয যদয়ালরয ালথ 

রাচকলয় চদতাভ।‛ 

ুনান গ্রলে অফদুল্লা অর- ানাফাী যথলও অফু দাঈদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওলযয চলঙ 

ভাকচযলফয নাভাম েরাভ। চতচন প্রথভ দুআ যাওঅলত ূযা পাচতায য যঙাি দুলিা ূযা েলরন, অয 

ততৃীয় যাওঅলত েলরন “   

َب َّٕ ثََٕب ر ِضؽْ  َّل  َسث  ٛ  ٍ ََ٘ذ٠ْزََٕب ئِرْ  ثَْؼذَ  ل  

‚য অভালদয যফ, (এওফায মঔন) অচন অভালদযলও (চিও) লথয চদা চদলয়লঙন, (তঔন অয) অচন 

অভালদয ভনলও ফাৌঁওা ওলয চদলয়ন না ……‛ (ূযা অচর আভযান, ৩ : ১০৮) 

 

আফলন অয়চনয়া যথলও আফলন অফী ঔাআাভা অয আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও যওান 

এও ভৃত ফযচক্তয ভলফদনা চানালত চকলয় ফরলরন, ‚ান্ত্বনায় যওান ক্ষচত যনআ, অয ওাৌঁদলর যওান রাব লফ 
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না। ভৃতুয ূলফৃ মন্ত্রণাদায়ও অয লয াচন্তদায়ও। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওালর 

(চাচতয ফস্থায ওথা) ভলন ওলযা। (ল তুরনায়) যতাভালদয যফদনা ক্ষীণ। অল্লা যতাভালদয চধওালয 

ুযস্কৃত ওযলফন।‛  

াচরভ চফন ঈফায়দা যথলও আফলন অফী ায়ফা অয দাযা ওুতনী ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও অভালও 

ফলরলঙন, ‚অলা, অচলও অফালযা অভায ালথ আফাদত ওলযা, মালত যবায লয় মায়।‛ 

অফু পয যথলও অফু যওরায়া ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও চধওাং ভয় ফরলতন, ‚অভায দযচা 

ফি ওলযা, মালত যবায মৃন্ত অচভ আফাদালত চরপ্ত থাচও।‛  

হুমায়পা চফন ঈাআদ যথলও চওতাফুম চময়াদাত গ্রলে ফায়াওী অয অফু ফওয চফন চময়াদ চনাচুয ফণৃনা 

ওলযলঙন, ‚যরালওযা যমন ুন্নত ভলন না ওলয, যচনয অফু ফওয অয ঈভয ঘালতয নাভাম েলতন না।‛ 

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও অফু দাঈদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীও ফলরলঙন, ‚াচনয ভৃত ভাঙ 

ঔায়া চালয়ম।‛  

আভাভ ালপই (যঃ) অঅভ গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙন, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) চীচফত প্রাণীয চফচনভলয় যকাত 

চফচক্র ওযা ভাওরূ ভলন ওযলতন। 

ফুঔাযী যীলপ আভাভ ালপই যথলও ফচণৃত লয়লঙ, অফু ফওয চদ্দীও দাদালও ফাফায চযতযক্ত ম্পলদয 

ঈত্তযাচধওাযী চললফ কণয ওযলতন। 

আফলন অফী ায়ফা তায যঘনায় ফণৃনা ওলযলঙন, অফু ফওয চদ্দীও দাদালও ফাফায ফতভৃালন ফাফা চললফ 

অয নাচতলও যঙলরয নুচস্থচতলত যঙলর ফলর কণয ওযলতন।  

ওাচভ (যাঃ) ফলরলঙন, এও ফযচক্ত ফাফালও স্বীওায ওযলর চতচন তায কদৃান ঈচেলয় যদয়ায চনলদৃ চদলয় 

ফলরন, ‚তায ভাথায় য়তান বয ওলয অলঙ।‛  

আফলন অফী ভালরও ফলরলঙনঃ চতচন চানামায নাভাম োলনায ভয় ফরলতন, ‚য অল্লা, অনায এ 

ফান্দায চযফায, ম্পদ  ম্প্রদায় তালও অনায যওঈ যাদৃ ওলযলঙ। তায গুনা মচদ যফী লয় থালও, 

চওন্তু অনায যভত  নুগ্র এয যঘলয় লনও যফী, অচন যতা দয়াফান।‛ 

াইদ চফন ভানুয স্বযচঘত ুনান গ্রলে ঈভয (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অলভ চফন ঈভয চফন 

ঔাত্তাফ তায ভালয়য ালথ ছকো ওযলর অফু ফওয ভীভাংা ওযায য অলভলও লম্বাধন ওলয ফরলরন, 

‚অলভ, ঔুফ বালরা ওলয যচলন না যম, যতাভায ভালয়য যীলযয খাভ অয কি যতাভায যঘলয় াচায গুণ 

ঈত্তভ।‛ 
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ওালয় চফন অফু ালমভ যথলও ফায়াচও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ফযচক্ত অফু ফওলযয যঔদভলত ঈচস্থত লয় 

অযম ওযলরন, ‚অভায ফাফা অভায ফ ম্পদ চঙচনলয় চনলয় অভালও ায় ওলয চদলত ঘান।‛ অফু ফওয 

তায ফাফালও ফরলরন, ‚মতিুওু অনায প্রলয়াচন, অনায যঙলরয ওাঙ যথলও ততিুওু চনলফন।‛ য ফযচক্ত 

ফরলরন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য ঔরীপা, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ চও ফলরনচন যম -  যতাভায ম্পদ যতাভায ফাফায ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚যা, চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) তাআ ফলরলঙন। তলফ এয থৃ এিা না, ফযং তায ওথায ঈলদ্দয চঙর -  এ যথলও ফযয় 

ওযা।‛ 

অভয চফন যায়াআলফয দাদা ফণৃনা ওলযলঙন, অফু ফওয চদ্দীও  ঈভয যকারালভয চওা চললফ স্বাধীন 

ফযচক্তলও তযা ওযলতন না। (অভাদ) 

ফুঔাযী যীলপ আফলন ভাচরওায দাদা যথলও ফচণৃত লয়লঙ, এও ফযচক্ত য ফযচক্তয ালত দংন ওযলত চকলয় 

তায দুলিা দাৌঁত যবলগ যকলর অফু ফওয এ যক্ষলত্র চদয়ত  চওা যওানচিআ চাচয ওলযনচন। 

আওযাভা যথলও আফলন অফী াআফা অয ফায়াচও ফণৃনা ওলযলঙন, অফু ফওয চদ্দীও ওান ওািায চওা 

চললফ লনলযাচি ঈি গ্রণ ওযলতন। এযয ফরলতন, ‚ওান ওািা ক্ষতচি ঘুর অয াকচেয ভলধয যেলও 

যযলঔা।‛ 

অফু আভযান চুনী যথলও ফায়াচও প্রভুঔ ফণৃনা ওলযলঙন, আয়াচমদ চফন অফু ুচপয়ানলও অফু ফওয চদ্দীও 

চাারায ওলয চচযয়ায ঈলদ্দলয যনাফাচনী যপ্রযলণয প্রািালর ফলরন, ‚অচভ যতাভালদযলও ওলয়ওচি 

ঈলদ চদলফা, এয ঈয িুি থাওলফ -  নাযী, চশু, ঙু্গ অয ফৃদ্ধালদয তযা ওযলফ না, পরচ ফৃক্ষ ওািলফ 

না, ফচতর  ঈলিদ ওযলফ না, ঙাকর  ঈি তযা ওযলফ না, তলফ যঔলর যওান ক্ষচত যনআ। পলরয যক্ষত ধ্বং 

অয জ্বাচরলয় চদলফ না। অয ঘয়  ওৃণ যথলও যফৌঁলঘ থাওলফ।‛ 

অফু ফাযমা অরাভী যথলও অভাদ, অফু দাঈদ অয নাাই নওর ওলয চরলঔলঙনঃ এওচদন অফু ফওয 

চদ্দীও এও ফযচক্তয প্রচত বীলণ ক্ষবু্ধ হ লয় েলর অচভ ফররাভ, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) য ঔরীপা, তালও তযা ওরুন।‛ চতচন ফরলরন, ‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য 

এ ওাচ ওালযা চনযআ সফধ নয়।‛ 

চওতাফুর পুতু গ্রলে াআপ তায চক্ষও যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভাআয়া ফংলয চওঙ ুভুাচচয াাফী 

আয়াভাভায কবনৃলযয ওালঙ এভন দুচন নাযীলও ধলয চনলয় এলরন, মালদয ভলধয এওচন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয ালন, অয যচন ভুরভানলদয চফরুলদ্ধ ওুৎা কাআলতা। আয়াভাভায কবনৃয াচতর  

চললফ তালদয াত যওলি চদলরন অয দাৌঁত ঈলে যপরলরন। অফু ফওয এ ভলভৃ তায ওালঙ চঘচি চরঔলরন 

“  ‚অচভ ংফাদ যলয়চঙ যম, অচন দুচন ভচরালওআ এআ এআ াচতর  চদলয়লঙন। অচন মচদ াচতর  প্রদান না 

ওযলতন, তলফ যম নাযী যাুলর অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ফযাালয ধৃষ্টতা যদচঔলয়লঙ, াচতর  

চললফ তালও অচভ ভৃতুযদণ্ড চদতাভ। ওাযন নফীকলণয ভমৃাদা লফৃাচ্চ। চফললত, মচদ যওান ভুরভান এ 
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যফয়াদফী ওলয, তলফ য ভুযতাদ। অয মচদ যওান চচচম্ম ওলয, তলফ য যাস্ট্রলদ্রাী চললফ চফলফচঘত লফ। যম 

নাযী ভুরভানলদয ওুৎা কায়, য ভুরভান লর তালও অদফ  যভ চদলত লফ, এচনয াত া ওািা 

ঈচঘত নয়। অয চচচম্ম লর এ ওাচ (ভুরভানলদয কারভন্দ ওযা) চযলওয যঘলয় যফী ঔাযা নয়। চযলওয 

যক্ষলত্র যমভন সধমৃ ধাযণ ওলযা, এ যক্ষলত্র ফয ওযা অফযও। নভনীয়তা যদঔা। চওা ঙাো াত া 

ওািা অচভ ভাওরূ ভলন ওচয, ওাযন এ াচতর প্রাপ্তযা ফৃদা রিা ায়।‛ 

ুচপয়া চফনলত অফু ঈফায়দা যথলও ভাচরও অয দাযা ওুতনী ফণৃনা ওলযলঙন, এও যরাও এও চফফাচত 

মুফচতয ালথ যমনা ওলয অয য তা স্বীওায ওযলর অফু ফওয চদ্দীও তালও যফত্রাখাত ওলযন অয চপদাও 

ঞ্চলর চনফৃান যদন। 

ভুাম্মদ আফলন অচতফ যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ এও যঘাযলও ফন্দী ওলয 

চনলয় অা লরা। ঘুচযয যালধ তায াত া এয অলক এওফায যওলি যপরা লয়চঙলরা। চতচন তালও তযা 

যায চনলদৃ চদলয় ফরলরন, ‚অচভ যতাভায প্রচত আ দণ্ড অলযা ওযচঙ, মা নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ অলদ ওলয যকলঙন। চতচনআ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফৃাচধও োনী।‛ 

ওাচভ চফন ভুাম্মাদ যথলও ভাচরও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ডান াত  ডান া ওািা আলয়লভলনয এও ফাচন্দা 

চদ্দীলও অওফলযয ফাচেলত এল চবলমাক ওযলরা, ‚আলয়লভলনয প্রাও অভায প্রচত চনমৃাতন ঘাচরলয়লঙ। 

য াযাযাত নাভাম অদায় ওলয।‛ চদ্দীলও অওফয তায দীখৃ নাভাচ যদলঔ অপলা ওলযন। এভন ফস্থায় 

চানা যকলরা যম, অফু ফওয চদ্দীলওয ম্মাচনতা স্ত্রী অভা চফনলত অচভলয রংওায াচযলয় যকলঙ। 

আলয়লভন যথলও অকত যরাওচি ফভয় অফু ফওয চদ্দীও অয নযানয যরাওলদয ালথআ ফস্থান ওযচঙলরা 

অয য তায যভচফান, থৃাৎ অফু ফওয চদ্দীলওয চনয এ ফলর দুয়া ওযলরা, ‚য অল্লা, এ ফাচেয়ারায 

ালথ যম এ অঘযণ ওলযলঙ, তালও অচন াচতর  চদন।‛ যঔাৌঁচ ওযায য য রংওায এও স্বণওৃালযয ওালঙ 

ায়া যকলরা। অয আলয়লভন যথলও অকত যরাওচি তা যফযা ওলযলঙ। এও ফযচক্তয াক্ষীয যপ্রচক্ষলত য 

তায যাধ স্বীওায ওযলর চতচন তায ফাভ াত যওলি যপরায চনলদৃ চদলয় ফরলরন, ‚অল্লা’য ওভ, এ 

ঘুচয ম্বলি তায দুয়া অভালও চন্দান ওলযচঙলরা।‛ 

অনা (যাঃ) যথলও দাযা ওুতনী ফণৃনা ওলযলঙন, াৌঁঘ চদযাভ ভূলরযয োর ঘুচযয দালয় চতচন াত ওািায 

চনলদৃ চদলতন। 

অফু াচরভ যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ অফু ফওয চদ্দীলওয চঔরাপলতয মুলক আলয়লভন যথলও চওঙ ুযরাও এল 

ওুযঅন চতরায়াত শুলন ঔুফ ওান্নাওাচি ওযলর চতচন ফরলরন, ‚অভালদয এ ফস্থা চঙর, তলফ যফতীৃলত 

ভন ক্ত লয় যকলঙ।‛ অফু নুয়াআভ ভন ক্ত য়ায থৃ অল্লা’য ভালযপাত দ্বাযা ভন ক্ত  ান্ত লয় 

মায়া চললফ ফণৃনা ওলযলঙন। 

কাযীফ গ্রলে অফু ঈফাআদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীও ফলরলঙন, ‚যম ফযচক্ত আরালভয প্রাথচভও 

মুলক ভাযা যকলঙ, য বাকযফান। য যতা ছকো যথলও চফত্র চঙর।‛ 
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ওাচফা যথলও অআম্মালয় অযফাঅ অয ভাচরও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওলযয ওালঙ এও ভতৃ ফযচক্তয দাদী 

তায ভৃত নাচতয চযতযক্ত ম্পলদয পাযালয়চ ম্পলওৃ চচলে ওলয তায বাক ঘাআলরা। চতচন ফরলরন, 

‚অনায ং প্রাপ্ত ম্পলওৃ ওুযঅলন চওঙ ুযনআ। অয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয এ 

ম্পচওৃত যওান পায়ারা অভায চানা যনআ। অচন অুন।‛ অচভ যরাওলদয এ ফযাালয চচলে ওযলর 

ভুকীযা চফন যাফা ফরলরন, ‚যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভায দাদীলও লষ্ঠাং প্রদান 

ওলযলঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚যতাভায ভত ওালযা এ ওথা ভলন অলঙ চও ?‛ ভুাম্মাদ চফন ভারাভা দাৌঁচেলয় 

তায ওথায প্রচত ভথনৃ চানালর চতচন তালও লষ্ঠাং প্রদান ওযলরন। 

ওাচভ যথলও ভাচরও অয দাযা ওুতনী ফণৃনা ওলযলঙন, ভৃত ফযচক্তয দাদী অয নানী তায ওালঙ ঈচস্থত লয় 

চভযা ঘাআলর চতচন নানীলও ং চদলরন। 

ফদযী াাফী অবু্দয যভান চফন র অনাযী অলফদন ওযলরন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) য ঔরীপা, অচন ভৃত ফযচক্তয ম্পদ (দাদী  নানীয ভলধয) ফণ্টন ওলযলঙন। চওন্তু তায য়াচযযা 

মচদ তালদয না চঘলন ?‛ (এযয) চতচন তালদয ং চদলয়লঙন। 

অলয়া চদ্দীওা যথলও অবু্দয যামমাও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ভচরা স্বাভীয যথলও তারাও চনলয় অবু্দয যভান 

চফন মুফাআলযয ালথ তায যওান এও যকান চফললয় ফচনফনা না য়ায় তায যথলও তারাও চনলয় অলকয 

স্বাভীলও চফলয় ওযলত ঘাআলর যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚চদ্বতীয় স্বাভীয ালথ 

ফা না ওযলর যতাভায তারাও সফধ নয়।‛ এ াচদচি ফুঔাযী যীলপ অলঙ। তলফ অবু্দয যামমাও 

এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন যম -  য ভচরা নফী ওযীভ াল্লারাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওলঙ দুআফায ঈচস্থত 

লয় ফরলরন, ‚অবু্দয যভান অভায ালথ ফা ওলযলঙ।‛ এযয চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) তায ওথা প্রতযাঔযান ওযলরন অয এ ফলর দুয়া ওযলরন, ‚আয়া অল্লা, এ নাযী চফচিন্ন স্বাভীয চভরন 

প্রতযাায় তায ওালঙ চপলয যমলত ঘায়। তায চদ্বতীয় চফলয় ূণৃ ওযলফন না।‛ এ ভচরা অফু ফওয চদ্দীও অয 

ঈভয পারুলওয চঔরাপতওালর এওআ অলফদন চনলয় তালদয ওালঙ ঈচস্থত য়, চওন্তু তাযা দুচনআ তায 

অলফদন প্রতযাঔযান ওলযন।  

ঈওফা চফন অলভয যথলও ফায়াচও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈওফালও দূত ফাচনলয় অভয চফন অ অয াযচীর চফন 

াানা তায ালত চচযয়ায (লরালওয) ভাথায ঔুচর অফু ফওলযয ওালঙ ািান। দূত এল যৌৌঁঙলর চতচন এ 

ধযলণয ওাচ ওযলত চনললধ ওযলরন। ঈওফা ফরলরন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য  

ঔরীপা, তাযা যতা অভালদয ালথ এভন অঘযনআ ওলযলঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অভয চফন অ অয 

াযচীর চও তালর াযয অয যযাভানলদয নুযণ ওযলঙ ? ওাঈলও তযা না ওলয গ্রয । 

নুযলণয চনয ওুযঅন অয াচদআ মলথষ্ট।‛ 

ফুঔাযী যীলপ ওালয় চফন অফু ালমভ যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ মায়নফ নালভয এও ভচরা যওান ওথা ফরলতা 

না। অফু ফওয তালও ওথা ফরলত ফরলর য ওথা ফরলরা না। যরালওযা ফরলরা, ‚য নীযফতায ালথ াি 
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অদায় ওলযলঙ।‛ চতচন তালও ফরলরন, ‚ওথা ফলরা, যতাভায এ অঘযণ চালচরয়ালতয ওাচ। আরালভ এ 

ধযলণয সফযাকয চীফনমান নামালয়চ।‛ এ ওথা শুলন য ওথা ফরলত রাকলরা অয চচলে ওযলরা, ‚অচন 

যও ?‛ অফু ফওয ফরলরন, ‚অচভ ভুাচচয।‛ ভচরা ফরলরা, ‚অচন যওান ভুাচচযলদয ন্তবুৃক্ত ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অচন যতা চচোাফাদ শুরু ওযলরন। অচভ অফু ফওয।‛ য ফরলরা, ‚চালয়চরয়ালতয য 

অল্লা এ দ্বীন াচিলয়লঙন, চওন্তু যওান ফযচক্ত অভালদযলও এয ঈয প্রচতচষ্ঠত ওযলফ ?‛ চতচন ফরলরন, 

‚যতাভালদয আভাভকণ ওতৃওৃ।‛ য ফরলরা, ‚আভাভ যও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যতাভায ম্প্রদালয়য চও যওান 

যনতা যনআ, চমচন ানওামৃ চযঘারনা ওলযন ?‛ য ফরলরা, ‚চচ, যলয়লঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚চতচনআ 

আভাভ।‛ 

অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) যথলও ফুঔাযী ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওলযয এও যকারাভ চঙর। য েচভলওয ওাচ 

ওযলতা অয চতচন তায চনয যফতন চনধৃাযণ ওলযচঙলরন। ঈবলয় এওলত্র ঔাফায যঔলতন। এওচদন যকারাভ চওঙ ু

চচচন অনলরা অয অফু ফওয তা যথলও চওঙিুা যঔলয় যপরলরন। যকারাভ ফরলরা, ‚অচন চও চালনন, এ 

চচচন চওবালফ ংকৃীত লয়লঙ ?‛ চতচন ুলযা চফলয় চানলত ঘাআলর য ফরলরা, ‚চালচরয়ালতয মুলক অচভ 

বচফলৎফাণী ওযতাভ। অয অচন চালনন যম, তয  চভথযায অেয় চনলয় বচফলৎফাণী ওযা য়। অচভ এও 

ফযচক্তলও বচফলৎফাণী দ্বাযা প্রতাচযত ওলযচঙরাভ। অচ যআ ফদরা চললফ অভালও এ চচচন চদলয়লঙ, মা 

অচন যঔলয়লঙন।‛ এিা শুলন চতচন ালথ ালথ তা ফচভ ওলয যপলর চদলরন। 

মুদ গ্রলে অভাদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, আফলন চচযন ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীও ঙাো অচভ ওাঈলও 

লন্দমুক্ত ঔাফায অালযয য ফচভ ওযলত শুচনচন।‛ এযয চতচন ঈক্ত খিনাচি ফণৃনা ওলযন। 

অরাভ যথলও নাাই ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ঈভয পারুও (যাঃ) যদঔলরন যম, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) 

চনলচয চচহ্বা যিলন ধলয ফরচঙলরন, ‚এিা অভালও ঔাযা চায়কায় যৌৌঁলঙ চদলয়লঙ।‛ 

কাযীফ গ্রলে অফু ঈফায়দ চরলঔলঙনঃ অবু্দয যভান চফন অঈপলও চনচ অত্মীলয়য ালথ রোআ ওযলত যদলঔ  

অফু ফওয চদ্দীও ফরলরন, ‚অত্মীয়- চযচলনয ালথ রোআ ওলযা না, এ রোআ চফফাদলও চচলয় যালঔ, 

পলর যরালওযা যতাভায ভালরাঘনা ওযলফ।‛ 

ভুা চফন ঈওফা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) তায চববাললণ 

ফলরন, ‚ভতর  প্রংা অল্লা’য চনয, অচভ তায তাযীপ ওযচঙ, তায ওালঙ প্রাথৃনা ওযচঙ অয ভৃতুযয য 

তায ওালঙ ভমৃাদা ওাভনা ওযচঙ। অভালদয ভৃতুয চনওিফতীৃ। অচভ াক্ষয চদচি অল্লা ঙাো যওান ঈায 

যনআ অয যওান ওালচ তায যওানআ ংীদায যনআ1 অয ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অল্লা’য 

ফান্দা  যাুর। অল্লা তালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তয ুংফাদ প্রদানওাযী, বীচত 

প্রদৃনওাযী অয প্রদীভারায ঈজ্জ্বর যচি ওলয াচিলয়লঙন, যমন চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

চীচফত যরাওলদয বীচত প্রদৃন অয চফশ্বাীলদয াভলন দৃষ্টান্ত স্থান ওযলত ালযন। মাযা অল্লা  তায 
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যাুলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অনুকতয ওযলফ, তাযা ুথ প্রাপ্ত। অয মাযা ফক্রতা যদঔালফ, 

তাযা থভ্রষ্ট। 

য যরাওওর, অচভ অনালদযলও ীয়ত ওযচঙ অল্লালও বয় ওযায। অল্লা চদায়ালতয যম থ 

অনালদযলও যদচঔলয়লঙন, য লথ অনাযা ির থাওলফন। ওালরভালয় আঔরালয য চদায়ালতয 

ঈলদ্দযআ লি যনতায অনুকতয ওযা, ওাযন অল্লা অয যআ যনতা, চমচন লতযয অলদ  লতযয প্রচত 

ফাধা প্রদান ওলযন, তায অনুকতয ওযলর ওরযাণ রাব ওযলফ অয তায প্রচত যম ও চঙর যিা অদায় লফ। 

নপলয অনুকতয ওযলফন না। অত্মায যবাকভুক্ত ফযচক্ত ওরযাণওাচভতায নাকার ালফন। ংওায ওযলফন 

না। যবলফ যদঔুন, ংওাযী ফযচক্ত যতা ভাচি যথলও ৃষ্ট অয এওচদন য ভাচিয ালথআ চভল মালফ। অচ যম 

চীচফতওার ফদ দুয়া যথলও চনলচলও ভকু্ত যাঔলফন। ফভয় চনলচয ন্তযলও ভৃত ভলন ওযলফন। িুি  

দৃঢ়তা চবপ্রায় যালণ ওযলফন। ওাযন যাওতা আযাদা যনও অভর ওযলত ঈদ্বুদ্ধ ওলয। (ভন্দ ওাচ) যলম 

ওযলফন। (ভন্দ ওাচ) ফচৃন ওযা লনও রাবচনও। অভর ওযলফন, ওাযন অভর ওফুর ওযা য়। যম ওাচ 

অল্লা’য অমালফয প্রচত যিলর যদয়, য ওাচ ফাদ চদন। অয যম ওালচয ভলধয অল্লা তায যভলতয 

প্রচতশ্রুচত চদলয়লঙন, য ওাচ ফভয় ওযলফন। ফুলছন অয ফুছান1 বয় ওরুন অয বয় যদঔান। যওান ওাচ 

ওযলর ধ্বং ফধাচযত, অয যওান ওাচ ওযলর চযত্রাণ ায়া মায় তা অল্লা চাচনলয় চদলয়লঙন। অচভ 

যতাভালদযলও চনলচয নপ ম্পলওৃ ীয়ত ওযলত ওুচন্ঠত আচন। অল্লাআ এওভাত্র াামযওাযী। তায 

াাময ঙাো বালরা ওাচ ওযা অয ভন্দ ওাচ যথলও যফৌঁলঘ থাওায চক্ত ওালযা যনআ। চনষ্ঠায ালথ আফাদাত 

ওযলফন, অল্লা’য অনুকতয ওযলফন, চনচ ং ংযক্ষণ ওযলফন অয চংা যায়ণ লফন না। পযম 

আফাদলত ওভচত থাওায ওাযলণ নপর আফাদত যফী যফী ওযলফন। 

য অল্লা’য ফান্দাকণ, চনলচলদয বাআ অয ফিুকণ মাযা যওালরয ঘলর চকলয়লঙন, তাযা মা ওলয যকলঙন, 

তা- আ তালদয প্রায। 

ৃষ্টচীফ অয তালদয চালতয ভলধয অল্লা’য যওান যীও যনআ, যওান ফং যম্পযা যনআ। চতচন চনচ 

যভলযফানীলত ভাঔরুওলও ক্ষভা ওলযন। ভাঔরুও আফাদত অয অনুকতয যথলও লয না মায়া মৃন্ত চতচন 

ভাঔরুলওয ঈয ভুীফত ঘাচলয় যদন না। যম বালরা ওালচয পরাপর চাান্নালভ, যচি যওান বালরা ওাচআ 

না1 অয যম ভন্দ ওালচয চযণাভ চান্নাত, যিা যতা যওান ভন্দ ওাচআ না। অচভ এিাআ ফরলত ঘাআ। অচভ 

অল্লা’য ওালঙ অনালদয অয চনলচয চনয ক্ষভা প্রাথনৃা ওযচঙ। অয নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

প্রচত ারাত  ারাভ এফং তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঈয অল্লা’য যভত  ফযওত ফতীণৃ 

যাও।‛ 

অফদুল্লা চফন াচওভ যথলও াচওভ  ফায়াচও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অভালদয 

াভলন এও চববালণ প্রদান ওযলরন। চতচন াভদ  ানায য ফরলরন, ‚অচভ অনালদয ীয়ত ওযচঙ 

“  অল্লালও বয় ওরুন, প্রংচত চযফালযয গুণওীতনৃ ওরুন অয অয অনালদয প্রফর ফানালও বলয়য 

ালথ চভচরলয় চদন। অল্লা তাঅরা মাওাচযয়া (অঃ) এয ফংলয প্রংা ওলযলঙন এবালফ “  

www.almodina.com



 

 

 ُْ  َّٙ ا ئِٔ  ٛ َْ  َوبٔ ٛ ٠َْذػ ََٕٛٔب اٌَْخ١َْشادِ  فِٟ ٠ َغبِسػ  َسَ٘ج ب َسَغج ب َٚ ا ۖ   َٚ  ٛ َوبٔ َٓ  ٌََٕب َٚ َخبِشِؼ١  

‘চনশ্চয়আ তাযা ৎওলভৃ ছাৌঁচলয় েলতা, তাযা অা  বীচত ওালয অভালও ডাওলতা অয তাযা চঙর 

অভায ওালঙ চফনীত।’ (ূযা অর-অচম্বয়া, ২১ : ৯০) 

অল্লা’য ফান্দাকণ, ভলন যাঔুন, অল্লা অনালদয ন্তযগুলরা চনলচয চধওালযয চফচনভলয় ফিও যযলঔলঙন 

অয এ চফললয় চতচন অনালদয যথলও প্রচতশ্রুচত চনলয়লঙন। অয চতচন অনালদয যথলও নশ্বয দুচনয়ালও 

চফনশ্বয অচঔযালতয চফচনভলয় চওলন চনলয়লঙন। অনালদয ওালঙ অল্লা’য যম চফত্র ওারাভ অলঙ, তায 

দীচপ্ত ওঔলনাআ চনলব মালফ না অয এয যয ওঔলনাআ চনঃলল লফ না। অনাযা ঐী চওতালফয অলরায় 

অলরাচওত যান, এ চওতালফয নীত গ্রণ ওরুন অয যমচদন যওান অলরা থাওলফ না যচদন এ চওতালফয 

অলরা ায়ায চনয প্রস্তুচত চনন। অল্লা অনালদয ৃচষ্ট ওলযলঙন আফাদত ওযায চনয অয চওযাভান 

ওাচতফীন যপলযতালদযলও চনমুক্ত ওলযলঙন। তাযা অনালদয ফ ওাচ ম্পলওৃ চালনন।  

য অল্লা’য ফান্দাকণ, অনাযা প্রলতযও ভুূলত ৃভৃতুযয চদলও এচকলয় ঘলরলঙন, এ ম্পচওৃত োন অনালদয 

লকাঘলয যলয়লঙ। মচদ অনাযা এ ম্পলওৃ চানলতন, তলফ ভৃতুযয ভয় অনাযা যনও অভর ওযলতন, অয 

এভনিা অল্লা’য যভত ঙাো অনাযা ালফন না। ভতৃযুয প্রািালর চওঙ ুবালরা অভলরয যঘষ্টা ওরুন, মালত 

ভন্দ ওাচ যথলও চনযাদ থাওলত ালযন। অনালদয লূফৃ লনও চাচত চঙর, ভৃতুযয ভয় এলর তাযা চযও 

ওলযলঙ অয অল্লালও বলুর যকলঙ। অচভ অনালদয হুচয়ায ওযচঙ -  অনাযা তালদয ভলতা লফন না। 

ুতযনাক তাোতাচে ওরুন, তাোতাচে ওরুন, ক্ষভা প্রাচপ্তয যঘষ্টা ওরুন। ভৃতুয যতা ঔুফআ চনওিফতীৃ। বীচত 

ঙোলনায চনয ভৃতুয যধলয় অলঙ। য ভুরভান, ক্ষভা অনালদয চনযআ।‛ 

হুরীয়ায আয়াআয়া চফন ওাচয যথলও আফলন অচফদ দুচনয়া অয অফু নুয়াআভ ফণৃনা ওলযনঃ অফু ফওয এও 

বাললণ ফলরন, ‚ঈজ্জ্বর যঘাযায যআ তরুলণযা যওাথায়, মালদয যমৌফন যদলঔ যরাও যলযান থাওলতা ? 

যাচা- ফাদাযা যওাথায়, মাযা য অয দুকৃ চনভাৃণ ওলযলঙ ? মাযা রোআ ওলয চফচয় চঙচনলয় এলনলঙ তাযা 

যওাথায় ? তালদয প্রতা যতা অচ ঔফৃ লয়লঙ। মুলকয অফলত ৃতাযা অচ িওায ওফলয শুলয় অলঙ। 

(ুতযাং) ফ ভয় বালরা অভর ওরুন, অয যনও ওালচয প্রচত ধাচফত যান।‛ 

মুদ গ্রলে ারভান (যাঃ) যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওলযয ওালঙ ঈচস্থত লয় ারভান 

ফরলরন, ‚অভালও নীত ওরুন।‛ চতচন ফরলরন, ‚য ভুরভান, অল্লালও বয় ওলযা অয চনচশ্চতবালফ 

যচলন যাঔুন যম, চঘলযআ প্রলতযও যকান ওথা প্রওা যলয় মালফ অয যরালওযা যচলন চনলফ প্রলতযও চচচনল 

যতাভায ং ওতিুওু তচুভ যঔলয়লঙা অয চও যযলঔলঙা। ভলন যযলঔা, যম াৌঁঘ য়াক্ত নাভাম েলফ, ওার 

যথলও িযা মৃন্ত তায চনযাত্তা অল্লা’য চমম্মায়। অয মায চমম্মাদায স্বয়ং অল্লা, তালও যও অখাত ওযলত 

ালয ? অয যম অল্লা’য ালথ প্রচতশ্রুচত বাগলফ, চতচন তালও চাান্নালভ চনলক্ষ ওযলফন।‛ চতচন অলযা 

ফরলরন, ‚এলও এলও যনওওায ফান্দালদয ঈচিলয় যনয়া লফ। ফললল অিায যফাছায ভলতা ভথৃ চওঙ ু

যরাও যথলভ মালফ, মালদয ালথ অল্লা’য যওালনাআ ম্পওৃ থাওলফ না।‛ 
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ভঅুচফয়া চফন ওাযযা যথলও াইদ চফন ভানুয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও চধওাং ভয় এ দুয়া 

ওযলতন, ‚য চফশ্ব প্রচতারও, অভায যল ফয়িা ুন্দয ওলয চদন। যনও অভলর থাওা ফস্থায় যমন অচভ 

যল চনঃশ্বা তযাক ওচয। অনায ালথ াক্ষালতয চদনিা যমন ওর চদলনয যঘলয় ঈত্তভ য়।‛ 

মুদ গ্রলে াান (যাঃ) যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অভায ওালঙ এ ভলভৃ ংফাদ যৌৌঁলঙলঙ যম, চতচন 

চধওাং ভয় এ দুয়া ওযলতন “  ‚য অভায যফ, অচভ যআ চচচনললয প্রাথৃনা ওযচঙ, মা অভালও চনযাত্তা 

চদলফ। য অভায যফ, অভালও অনায ন্তুচষ্ট অয চান্নালতয ফুরন্দ ভতফৃা দান ওরুন।‛ 

অযপাচ (যঃ) ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফরলতন, ‚যম অল্লা’য বয় চনলয় ঘরালপযা 

ওলয, য যমন অল্লা’য বলয় ওাৌঁলদ, নালর য যমন ওাৌঁদায বান ওলয।‛ 

অমযা ফণৃনা ওলযলঙন যম অফু ফওয চদ্দীও ফলরলঙন, ‚চাপযান  স্বলণৃয ংচভেলণ যচক্তভ ফণৃ যভলয়লদয 

ধ্বং ওলয চদলয়লঙ।‛ 

ভুচরভ চফন আয়াায ফণৃনা ওলযলঙন যম অফু ফওয চদ্দীও ফলরলঙন, ‚ভুরভানকণ প্রচতচি ওালচয প্রচতদান 

ালফন, এভনচও াভানযতভ দুঃঔ, চুতায চপতা চঙলে মায়া অয ম্পদ ওভ য়ায।‛ 

ভাআভুন চফন চভযান যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ এওচি াচঔ চওায ওলয অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ চনলয় অা 

লর চতচন াচঔচিলও ঈচেলয় াচেলয় যদলঔ ফরলরন, ‚অল্লা’য তাচফ যঙলে যদয়ায ওাযলন প্রাণীলও 

যভলয জ্বাচরলয় যদয়া য় অয ফৃক্ষ যওলি যপরা য়।‛  

ফুঔাযী অদফ ধযালয় অয অফদুল্লা চফন অভাদ মায়াচয়দুম মুদ গ্রলে মানাফাচ যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম 

চতচন অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ শুলনলঙন যম অফু ফওয ফলরলঙন, ‚অল্লা’য য়ালতর  এও বাআ য 

বাআলয়য চনয মচদ দুয়া ওলয, তলফ ফযআ তা ওফুর লফ।‛  

মায়াচয়দুম মুদ গ্রলে ঈফাআদ চফন ঈভালয়য যথলও অফদুল্লা ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ 

রফীদ ালয়য ঈচস্থত লয় ওচফতায এ ংচক্তচি অফৃচত্ত ওযলরা “  ‚ভলন যাঔুন, অল্লা ঙাো প্রচতচি ফস্তু 

ফাচতর।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচন তয ফলরলঙন।‛ ওচফ অফায চদ্বতীয় ংচক্তচি অফৃচত্ত ওযলরা “  ‚ওর 

যনয়াভত ধ্বংীর।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচন তয ফরলঙন। অল্লা’য ওালঙ এআ এআ চনয়াভতগুলরা অলঙ, 

মা ওঔলনাআ ধ্বং লফ না।‛ ওচফ রাফীদ ঘলর যকলর চতচন ফরলরন, ‚ওচফ যওভত থৃাৎ ূক্ষ্ম োলনয ওথা 

ফলর থালওন।‛ 
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অফ ুফওলযয যমফ ফাণী অল্লা’য বয় ম্পচওতৃ     

ভাঅম চফন চাফার (যাঃ) যথলও অফু অভদ াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এও 

ফাকালন েুলও কালঙয ঙায়ায় এওচি াচঔ যদলঔ দীখৃশ্বা চনলয় ফরলরন, ‚য াচঔ তুচভ ফেআ বাকযফান। কালঙয 

পর ঔালিা, কালঙয ঙায়ায় থাওলঙা, যতাভায যওান চাফ যনআ। ায়, অফু ফওয মচদ যতাভায ভলতা লতা!‛ 

ফায়াচও যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ প্রংা ওযায ভয় চতচন ফরলতন, ‚য অল্লা, অচন 

অভায নপ ম্পলওৃ অভায যঘলয় যফী চালনন। অয অচভ চনলচয ফযাালয নযলদয যঘলয় যফী চাচন। য 

অল্লা, তাযা অভায বালরা ওাচ ম্পলওৃ যম ধাযণা ওলয, অভালও নুরূ ওলয চদন। অয অভায যম গুনা 

তাযা চালন না, তা ক্ষভা ওরুন।‛ 

মুদ গ্রলে অভাদ চরলঔলঙন যম, অফু ফওয ফলরলঙন, ‚অচভ মচদ ভুচভলনয এওচি ভ তাভ, তলফ তা 

অভায ওালঙ চধও চপ্রয় লতা।‛ 

মুদ গ্রলে ভুচাচদ যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ আফলন মুফাআয নাভালময ভয় ঔুফআ চফনলয়য ালথ 

এভনবালফ দাৌঁচেলয় থাওলতন, যমন চতচন শুওলনা এওচি ওালিয িুওলযা। অফু ফওলযয ফস্থা চঙর এওআ। 

াান ফলরলঙন যম, অফু ফওয ফরলতন, ‚অল্লা’য ওভ, অচভ মচদ কাঙ তাভ, অভালও যওলি যপরলতা, 

অচভ যওলি যমতাভ “ এিাআ অভায চনয চপ্রয় চঙর।‛  

ওাতাদা ফলরলঙনঃ এ ফণৃনা অভায চানা, মা অফু ফওয ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ, অচভ খিনাস্থলর ঈচস্থত 

চঙরাভ। অফু ফওয এও ভচরায ভৃতুযয ভয় ফাযফায তায ফাচরলয চদলও যদঔচঙলরন। ভচরায ভৃতুযয য এ 

ম্পলওৃ চচলে ওযা লর চতচন ফাচরলয চনলঘ াৌঁঘ ফা ঙয় চদনায যদচঔলয় ালত াত যভলয ‚আন্না চরল্লাচ 

য়া আন্না আরাআচ যাচচঈন‛ লে ফরলরন -  ‚য ভুও, অচভ ঘাআচন যতাভায এ ফস্থা যাও।‛  

াচফত ফানানী ফলরলঙন যম, চতচন ফভয় এ ওচফতা াি ওযলতন “  ‚তচুভ ভানুললয ংফাদ ফন ওযলঙা, 

ওঔন যতাভায ংফাদ তাযা ফন ওযলফ যিা চও চালনা ?‛ 

আফলন চযীন যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য চদ্দীলও 

অওফলযয চঔরাপতওালর যরালওযা ঙ্গত ওথা ফরলত বয় ওযলতা না। তাযয পারুলওয অমলভয 

(ঈভলযয) ভয় যরালওযা তাআ ওযলতা। চফঘালযয ভয় ওুযঅন  াচদ যথলও যায় চদলত না াযলর চতচন 

যায় যখালণায ভয় ফরলতন, ‚অচভ এ যায় যখালণায ফযাালয আচচতাদ ওলযচঙ। মচদ তা চিও য়, তলফ 

ভলন ওযলফ এচি অল্লা’য ক্ষ যথলও লয়লঙ1 অয মচদ তা চিও না য়, তলফ অচভ অল্লা’য ওালঙ ক্ষভা 

প্রাথৃনা ওযচঙ।‛ 
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স্বলেয যেষ্ঠ ফযাঔযাওায   

াইদ চফন ভুাআয়াফ যথলও াআদ চফন ভানুয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অলয়া চদ্দীওা এওফায স্বলে যদলঔন, তায 

খলয চতনচি ঘাৌঁদ ঈচদত লয়লঙ। স্বলেয ফযাঔযা যনয়ায চনয অফু ফওযলও এ ওথা ফরলর চতচন ফরলরন, ‚এ 

স্বে তয লর যতাভায খলয ৃচথফীয যেষ্ঠ চতন ভনীলীয দাপন লফ।‛ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

আলন্তওালরয য চতচন ফরলরন, ‚য অলয়া, যতাভায যদঔা স্বলে চতন ঘাৌঁলদয ভলধয আচনআ ফৃলেষ্ঠ।‛ 

ঈভয চফন াযচীর যথলও াইদ চফন ভানুয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ চনলচয স্বলেয ওথা ফণৃনা ওলযচঙলরন “  ‚অচভ এওদর ওালরা ঙাকলরয শ্চাৎদ নুযণ ওযচঙ। 

এযয যদঔরাভ, াদা ঙাকলরয ালরয চলঙ চলঙ ঘরচঙ। অয এও ভয় াদা ঙাকলরয দর ওালরা 

ঙাকলরয চবলে াচযলয় যকলরা।‛ অফু ফওয চদ্দীও ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ), াদা ঙাকর অযলফয ভুরভান, অয ওালরা ঙাকলরয দর নাযফ ভুরভান। বচফলযলত অযফ 

ভুরভানলদয তুরনায় নাযফ ভুরভানলদয ংঔযা চধও ফৃচদ্ধ ালফ।‛ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফরলরন, ‚তয ফলরলঙা। ওালর যপলযতা এল অভালও এভন ফযাঔযাআ চদলয় যকলঙন।‛ 

াইদ চফন ভানুয যথলও আফলন অফী রায়রা ফণৃনা ওলযলঙনঃ নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

স্বলে যদলঔন যম, চতচন এওচি ওুলয াচন চঞ্চন ওযলঙন, অয তায চলঙ ওষৃ্ণওায় ঙাকলরয ার এল 

দাৌঁোয়। অয এয চলঙ এভন এওদর ঙাকর অল, মালদয রারফলণৃয শুগুলরা াদায ঈয প্রাধানয ায়। 

অফু ফওয এ যপ্রচক্ষলত ঈলযাচল্লচঔত ফযাঔযা প্রদান ওলযন। 

ভুাম্মাদ চফন চযীন যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এ ঈম্মলতয ভলধয নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয য অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) স্বলেয যেষ্ঠ ফযাঔযাওায। 

আফলন চাফ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অভযা এওআ যাালন অলযাণ ওযলত চকলয় অচভ যতাভায 

যঘলয় যদে চৌঁচে এচকলয় যকরাভ। এিা শুলন অফু ফওয চদ্দীও ফরলরন, ‚আয়া যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ), অল্লা অনালও চনলচয যভত অয ভাকলপযালতয ভাধযলভ অলকআ অফান চানালফন। অয 

অচভ অনায যদে ফঙয য আলন্তওার ওযলফা।‛ 

অবু্দয যামমাও তায যঘনায় অফু চওরাফায ফযাত চদলয় চরলঔলঙনঃ এও ফযচক্ত অফু ফওয চদ্দীওলও ফরলরন, 

‚অচভ স্বলে চনলচলও যক্ত প্রস্রাফ ওযলত যদলঔচঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚ভলন য় তুচভ ালয়ম ফস্থায় স্ত্রীয ালথ 

চভচরত । অল্লা’য ওালঙ তাফা ওলযা এফং এভনিা ওলযা না।‛ 

পায়দাঃ ফায়াচও দারালয়র গ্রলে অফদুল্লা চফন ফুযাআদা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ অভয চফন অ (যাঃ) যও দরচত ফাচনলয় এও মুলদ্ধ ািালরন। এ দলর অফু ফওয 

চদ্দীও (যাঃ) অয ঈভয পারুও (যাঃ) চঙলরন। যনাঙ্গলন যৌৌঁলঙ অভয চফন অ অগুন জ্বারালত চনললধ 
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ওযলর অফু ফওয চদ্দীও তালও ফাধা চদলয় ফরলরন, ‚যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ভয 

চফদযায় চধও দক্ষ যবলফ তালও মুদ্ধ চযঘারনায চনলদৃ চদলয়লঙন। তাআ তালও নুযণ ওলযা।‛ 

ফায়াচও নয ফযাত চদলয় চরলঔলঙনঃ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অচভ (ওঔলনা) 

যওান চাচতয যনতা চললফ এভন ফযচক্ত চনফৃাঘন ওলয থাচও, মচদ তায যঘলয় ঈত্তভ অয ভয চফদযায় 

চধওতয দক্ষ ফযচক্ত যলয়লঙ।‛ 

 

ষ্টভ চযলিদ 

আয়াচচদ চফন অাভ যথলও ঔরীপা চফন ঔাআয়াত, অভদ চফন াম্বর অয আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন 

যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যও চচলে ওযলরন, ‚অচভ, না 

অচন ফৃদ্ধ ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ফয়ল অচভ ফে লর অচন ফৃদ্ধ।‛ এ ফণৃনাচি ভুযার অয কযীফ। মচদ 

এলও চ ভলন ওযা য়, তলফ এলত ওলয অফু ফওলযয ফুচদ্ধভত্তা অয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয প্রচত েদ্ধালফাধ প্রভাচণত য়। 

ওচথত অলঙ, অব্বা (যাঃ) এওআ প্রলশ্নয চবচত্তলত এ চফাফআ চদলয়চঙলরন। াইদ চফন আয়াফু’য ফযালত 

তাফাযানী গ্রলে চরচফদ্ধ যলয়লঙ যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ াইদ চফন আয়াফু’যও চচলে 

ওযলরন, ‚অভালদয ভলধয ফে যও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অচন ফে, মচদ ৃচথফীলত অচভআ অলক এলচঙ।‛ 

অফু নাইভ চরলঔলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীওলও ফরা লরা, ‚অচন যওন ফদয মুলদ্ধ ংগ্রণওাযী 

াাফীলদয ওালচয প্রচত চনলদৃ ওলযন না ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অলর ফদলযয ভমৃাদা ম্পলও ৃঅচভ চাচন 

ফলর তালদযলও সফলচয়ও ওালচ ফযতর  ওলয যাঔা ভাওরূ ভলন ওচয।‛ 

মুদ গ্রলে আভাআর চফন ভুাম্মাদ যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অফু ফওয চদ্দীও যরাওলদয 

ভলধয ভানবালক চওঙ ুবাক ওলয চদচিলরন। ঈভয পারুও ফরলরন, ‚অচন অলর ফদয অয াধাযণ 

চনতালও এও ভান ওলয চদলয়লঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚ৃচথফীলত এতিুওুআ মলথষ্ট, মচদ তাযা ভমৃাদা  

ম্মালনয চদও যথলও লনও যফী।‛ 

 

নফভ চযলিদ 

অফু ফওয চফন াপ যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) কযলভ যযামা যাঔলতন অয ীলত 

আপতায ওযলতন।  

আফলন াদ াআয়ান, ানীঅ ওতৃৃও ফচণৃত লয়লঙঃ অফু ফওয চদ্দীলওয যভালয  َُ مَبِدس   ِْٔؼ ٌْ لََا   ا    চরঔা চঙর। 
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ভুা চফন ঈওফা যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওআ ফংলয ঘায ুরুল নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভলও যদলঔনচন। চওন্তু অফু ওুাপা, তায যঙলর অফু ফওয, তায যঙলর অবু্দয যভান, তায যঙলর 

অফু অচতও (মায নাভ চঙর ভুাম্মাদ) “  তাযা ওলরআ নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও 

যদলঔলঙন। 

আফলন চভন্দা অয আফলন অাচওয অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অফু ফওলযয চতা ঙাো 

যওান ভুাচচযীলনয চতা আরাভ গ্রণ ওলযনচন। 

আফলন াদ অয ফামমায ুন্দয নলদয ভাধযলভ অনা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ াাফীলদয ভলধয অফু 

ফওয, ুাআর চফন অভয এফং অভয চফন ফাআমায ফয় চঙর ফলঘলয় যফী। 

দারালয়র গ্রলে অভা চফনলত অফু ফওলযয ফযাত চদলয় ফায়াচও চরলঔলঙনঃ ভিা চফচলয়য ফঙয অফু 

ফওলযয যফান ফাআলয যওাথা যফয লয়চঙলরন। চথভলধয এও দর শ্বালযাীয ালথ াক্ষাৎ য়। এলদয ভলধয 

যওঈ এওচন তায করায় ঘান্দীয াযচি ঔুলর যনয়। নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ভচচলদ এলর 

অফু ফওয দাৌঁচেলয় দুআ ফায তায যফালনয াযচি যপযত ঘাআলর যওঈ যওান াো চদলরা না। এযয চতচন তায 

যফানলও ফরলরন, ‚তচুভ যতাভায ালযয অা যঙলে দা অয ফয ওলযা। অল্লা’য ওভ, ফতভৃান 

অভানতদাযী ওলভ যকলঙ।‛  

ালপচ মাাফীয যওান এও যঘনায় চরচফদ্ধ অলঙঃ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) য মুলকয যেষ্ঠ অচরভ চঙলরন। 
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ঈভয চফন ঔাত্তাফ যাচদয়াল্লাহু অনহু 

 

ঈভয চফন ঔাত্তাফ চফন নপীর চফন অফদুর ঈমমা চফন রুফা চফন ওুযাত চফন মযা চফন অদী চফন ওাফ চফন 

রুফী অচভরুর ভুচভনীন অফু াপ অর- ওুযাআী অর- পারুও নফুমালতয লষ্ঠ ফললৃ ২৭ ফঙয ফমল 

আরাভ গ্রণ ওলযন। মাাফী অয আভাভ নফফী চরলঔলঙন, চতর  ফাচনীয খিনায ১৩ ফঙয য তায চন্ম।  

চতচন ওুযাআলদয ঈৌঁঘু ফংলয যরাও চঙলরন। চালচরমালতয মুলক চতচন দলূতয দাচমত্ব ারন ওলযন। 

ওুযাআলদয ভলধয ফা নয যওান যালষ্ট্রয ালথ মুদ্ধ যফৌঁলধ যকলর াচন্ত স্থালনয চনয চতচন ওূিননচতও তৎযতা 

ঘারালতন, থফা চনলচলদয ভলধয ফংলয যকৌযফ প্রদৃলনয প্রলয়াচন যদঔা চদলর ফায অলক চতচনআ য 

ওালচয চনয ভলনানীত লতন।  

চতচন ৪০ চন ুরুল এফং ১১ চন ভচরায য ভিাম আরাভ প্রওালয অত্মপ্রওা ওলযন এফং ভুরভানকণ 

ঔুফআ অনচন্দত যান। 

চতচন অাযালয় ভুফাাযা এফং ঔুরাপালম যালদীলনয ভলধয যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

এয শ্বশুয মায যকৌযফ চৃনওাযী এফং াাফালম যওযাভলদয ভলধয চফে অলরভ  যলমকায ফযচক্ত 

চঙলরন।  

তায যথলও ৫৩৯চি াদী ফচণৃত যলমলঙ। তাৌঁয যথলও াদী ফণৃনাওাযীকণ লরন - ঈভান চফন অপপান,  

অরী চফন অফু তাচরফ, তারা আফলন অঈপ, আফলন ভাঈদ, অফু ময, অভয চফন অফা, অবু্দল্লা চফন 

অভয চফন অফা, আফলন অব্বা, আফলন মুফালময, অফু হুযামযা, অনা, অভয চফন অ, অফু ভূা 

অঅযী, ফাযা আফলন অলমফ, অফু াইদ ঔুদযী, াদ প্রভুঔ াাফালয় যওযাভকণ। 

 

আরাভ গ্রণ  

অবু্দল্লা চফন ঈভয যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

দুঅয ভলধয ফরলরন “  ‚য অল্লা, ঈভয চফন ঔাত্তাফ থফা অফু চালর চফন চাভ, মালও আলি ভুরভান 

ওলয আরাভলও চফচম দান ওরুন।‛ এ াদীচি আফলন ভাঈদ অয অনা যথলও চতযচভমী ফণৃনা 

ওলযলঙন।  

আফলন অব্বা যথলও াওীভ ফণৃনা ওলযনঃ নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এ দুঅ ওলযন, ‚য 

অল্লা, ঈভয চফন ঔাত্তালফয ভাধযলভ আরাভলও চমমুক্ত ওরুন।‛ এ ফণৃনাম নয ওালযা নাভ যনআ। এ 

ফণৃনাচি চতযচভমী অাত গ্রলে অফু ফওয চদ্দীও যথলও এফং ওযীযা গ্রলে াফান যথলও ফণৃনা ওলযলঙন। 
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মযত ঈভয যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরলও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফন্দী ওযায 

চনয ভচচলদ তাৌঁয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চঙলন চকলম দাৌঁডারাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ওুযঅন যীলপয যওান এও ূযা চতরায়াত ওযচঙলরন। ওুযঅলনয ভচভাচন্বত  ুলভাচক্ত ফাণী 

শুলন ভলন ভলন ফররাভ, ‚ওুযাআলদয ওথাআ চিও, চতযআ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এও 

ননয ওচফ।‛ চওন্তু মঔন চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) “  

  َّٗ ي   ئِٔ ْٛ ي   ٌَمَ ُ   َسعٛ  ب﴾ ٤٤﴿ َوِش٠ َِ َٚ  َٛ يِ  ٘  ْٛ ب ل١ٍََِل  ۖ   َشبِػش   ثِمَ َِّ  َْ  ٛ ٕ ِِ ﴾٤٧﴿ ر ْإ  

“চনঃলন্দল এ চওতাফ এওচন ম্মাচনত যাুলরয (অনীত) ফাণী। এচি যওান ওচফয ওাফযওথা নয়,  মচদ 

যতাভযা ঔুফ ওভআ চফশ্বা ওলযা।‛ ( ূযা অর-াওওা,  ৬৯ 0 ৪০- ৪১) 

-  এ অমাতগুলরা াি ওযলরন, তঔন আরাভ অভায ন্তযলও নাডা চদলরা, অয এয যেষ্ঠত্ব নুবূত লরা। 

মযত চালফয যথলও আফলন অফু ায়ফা ফণৃনা ওলযলঙনঃ মযত ঈভয তায আরাভ গ্রলণয চফফযণ এবালফ 

য ওলযন “  অভায যফান খলয এলর অচভ ওাফা যীলপ চকলয় যদঔরাভ, নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) চনচ খলয প্রতযাফতনৃ ওযলঙন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অপী ওাড 

লেচঙলরন। চওঙকু্ষণ য চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফাআতলু্লা ঘত্বলয চপলয এল নাভাম 

ডলরন এফং ুনযাম চপলয যকলরন। এ ভলয়য ভলধয তাৌঁয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চনওি এভন 

ওথা শুনরাভ যম ূলফৃ শুচনচন। মাফায ভম অচভ তাৌঁয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চঙু চনরাভ। চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যও ? ‛ অচভ ফররাভ, ‚ঈভয।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚ঈভয ওঔলনা অভায চঙু ঙালড না।‛ এওথা শুলন অচভ বয় যলয় যকরাভ। এযয 

ওালরভা েরাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যতাভায আরাভ গ্রলণয ওথা যকান 

যাঔলফ।‛ অচভ ফররাভ, ‚ঐ ত্তাৱ ওভ, চমচন অনালও তয নফী চললফ াচিলমলঙন, অচভ ফযআ তা 

প্রওা ওযলফা, যমভন চযলওয প্রওা খচিলমচঙ।‛  

আফলন াদ, অফু আমারা, াওীভ এফং ফাআাওী দারালয়র গ্রলে অনা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভযলও 

চথভলধয নাঙ্গা তলরামায ালত যদলঔ ফনু যমাযা ফংীয় এও ফযচক্ত ফরলরন, ‚চও ঈলদ্দলয যওাথাম 

ঘলরলঙন?‛ ঈভয ফরলরন, ‚ভুাম্মদলও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তযা ওযলত।‛ চতচন ফরলরন, ‚এ 

ওাচ ওযলর ফনী াচভ  ফনী অবু্দর ভতু্তাচরফ চও যতাভালও যঙলড চদলফ যবলফলঙা ?‛ ঈভয ফরলরন, ‚ভলন 

য় তচুভ চফধভৃী (ভুরভান) লম যকলঙা ?‛ চতচন ফরলরন, ‚এয যঘলয় অশ্চলমৃয ওথা লরা যতাভায বচি 

অয  বচিচত ঈবলয়আ যতাভায ধভৃ তযাক ওলযলঙন।‛ ঈভয বচিচতয ফাচডলত যকলরন। ঔাব্বাফ তালদযলও 

ওুযঅন চক্ষা যদফায চনয অলকআ যঔালন এলচঙলরন। তাৌঁয দধ্বচন শুলন ঔাব্বাফ অত্নলকান ওযলরন অয 

তাৌঁযা ওুযঅন চতরায়াত থাচভলম চদলরন। য ভম তাৌঁযা ূযা ‚ত্বা‛ াি ওযচঙলরন। খলয েুলও ঈভয 

ফরলরন, ‚যতাভযা চও ডচঙলর ?‛ তায যফান ফরলরন, ‚চওঙ ুনা, অভযা ওথা ফলরচঙরাভ।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚ভলন ম যতাভযা চফধভৃী (ভুরভান) লয় যকলঙা।‛ তায যফান যাকত স্বলয ফরলরন, ‚যমলতু 
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যতাভায ধলভৃ লতযয যওালনা স্থান যনআ, যচনয অচভ াক্ষয চদচি -  এও অল্লা ঙাডা যওঈ আফাদলতয 

ঈমুক্ত নম, এফং ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অল্লায ফান্দা  যাূর।‛ ঈভয 

ফরলরন, ‚যতাভালদয গ্রেচি দা, অচভ ডলফা।‛ তায যফান ফরলরন, ‚তচুভ চফত্র লম চফত্র গ্রেচি পষ্ৃ 

ওযলত ালযা না। তচুভ যকার থফা মু ওলয এলা।‛ চতচন মু ওযলরন অয তা চনলম াি ওযলরন -  

যমঔালন ূযা ‚ত্বা‛ চরঔা চঙর।  

ِٟ ٗ   أََٔب ئَِّٕٔ َـّ َٗ  َّل  اٌٍ ـ  ُِ  فَبْػج ْذِٟٔ أََٔب ئِّلَّ  ئٌَِ أَلِ ﴾٧٤﴿ ٌِِزْوِشٞ اٌصَََّلحَ  َٚ  

‚অচভআ অল্লা, অচভ ঙাো যওান আরা যনআ; তএফ অভায আফাদাত ওলযা অয অভায স্মযণালথৃ নাভাম 

ওালয়ভ ওলযা।‛ ( ূযা ত্বা, ২০ 0 ১৪) 

 -  এ অমাত মৃন্ত াি যলল ঈভয ফরলরন, ‚অভালও ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এয 

ওালঙ চনলয় ঘলরা।‛ ঔাব্বাফ ঈভযলও চনলম নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এয ওালঙ মান। নফী 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফস্থানযত ফাচডয দযচাম াভমা, তারা প্রভুঔ াাফাকণ ফা চঙলরন। 

ঈভযলও অলত যদলঔ াভমা ফরলরন, ‚ঈভয অলঙন। মচদ তায ঈলদ্দয বালরা য়, তলফ চতচন অভায 

াত যথলও যক্ষা ালফন, নতুফা অচভ তাৌঁলও তযা ওযলফা।‛ এ ফস্থাম ী নাচমর মায যপ্রচক্ষলত 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঈভলযয চাভায প্রান্ত অয তলরায়ায ধলয ফরলরন, ‚য ঈভয,  

এ চফৃঙ্খরা চও রীদ চফন ভুকীযায ভলতা নন্তওার ফযাত থাওলফ ?‛ ঈভয এআ ফলর ভুরভান লম 

যকলরন -  

ٚسعٌٛٗ لَا ػجذ ٚأه لَا اّل اٌٗ ّل اْ اشٙذ  

ফায মায, চতযচভমী অয অফু নাইভ হুরয়া গ্রলে এফং ফায়াচও দারালমর গ্রলে মযত অরাভ যথলও ফণৃনা 

ওলযলঙন যম, ঈভয ফলরলঙনঃ অচভ যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলঘলয় ফে প্রালণয 

দুভন চঙরাভ। এওচদন গ্রীষ্মওালর অচভ ভিায অচর-কচরলত খুলয চপযচঙরাভ। এও ফযচক্ত এল 

ফরলরা, ‚য ঈভয, অশ্চমৃ! তচুভ চনলচলও চও ভলন ওলযা ? যতাভায খলয এ চও লি ? ‛ অচভ ফররাভ, ‚চও 

লি ? ‛ য ফরলরা, ‚যতাভায যফান ভুরভান লয়লঙ।‛ অচভ যাকাচন্বত লয় যফালনয দযচায় চকলয় অয়াচ 

চদরাভ। চবতয যথলও চচলে ওযলরা, ‚যও ? ‛ ফররাভ, ‚অচভ ঈভয।‛ ফাআ বীত লয় ডলরা এফং মা 

ডচঙর তা লড যআলরা। অভায যফান দযচা ঔুরলরা। অচভ ফররাভ, ‚য প্রালণয দুভন, তচুভ ধভৃতযাক 

ওলযলঙা ?‛ এ ওথা ফলর অভায ালত মা চঙর তা চদলম যফালনয ভাথাম অখাত ওযরাভ। তায ভাথা যথলও 

যক্ত যফয লরা। য ফরলরা, ‚অচভ ধভৃতযাক ওলযচঙ, অয অভায মা ফুলছ এললঙ তাআ ওলযচঙ।‛ অচভ 

চবতলয চকলম ফরাভ এফং এওচি চওতাফ যদঔলত যলম ফররাভ, ‚এিা চও ? চনলম এলা।‛ অভায যফান 

ফরলরা, ‚তচুভ এলও পষ্ৃ ওযায ঈমুক্ত ন, ওাযণ তচুভ চফত্র, অয চফত্র যরালওযাআ এলও ঙুৌঁলত 

ালয।‛ ফাযফায ঘামায য য তা এলন চদলরা। অচভ ঔুলর যদঔরাভ, যঔালন প্রথলভ যরঔা যলয়লঙ “  
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 ُِ ِٗ  ثِْغ َـّ ِٓ  اٌٍ ـ  َّ ْح ُِ  اٌشَّ ِح١ اٌشَّ  

অল্লায নাভ যদলঔ অচভ বলম ওাৌঁলত রাকরাভ এফং অভায াত যথলও চওতাফচি লড যকলরা। অচভ ঈচিলম 

ডলত রাকরাভ, যঔালন যরঔা চঙর -  

ِٗ  َعجَّحَ  َـّ ب ٌٍِ ادِ  فِٟ َِ َٚ ب َّ ب اٌغَّ َِ اْْلَْسضِ  فِٟ َٚ  

‚নলবাভন্ডলর  বূভন্ডলর মা চওঙ ুঅলঙ, ফআ অল্লায চফত্রতা যখালণা ওলয।‛ ( ূযা অ- প, ৬১ 0 ১) 

অচভ অফায ওাৌঁলত অযি ওযরাভ। ফাযফায মঔন এ অমাতচি ডচঙরাভ -  

ا  ٛ ٕ ِِ ِٗ  آ َـّ ِٗ  ثِبٌٍ ٌِ َسعٛ  َٚ  

‚যতাভযা অল্লা  তায যূলরয প্রচত চফশ্বা স্থান ওলযা …‛ ( ূযা অর- াচদদ,  ৫৭ 0 ৭) 

তঔন অচভ েরাভ “  

لَا ئّلَّ  ئٌٗ ّل أْ أشٙذ  

(থৃাৎ, অচভ াক্ষয চদচি “ অল্লা ঙাো যওান আরা যনআ) 

এযয ওলর ‚অল্লাহু অওফায‛ ধ্বচন চদলম ফরলরা, ‚অনালও স্বাকতভ, কত যাভফালয যাুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এ ফলর দুঅ ওলযন -  য অল্লা, অফু চালর চফন চাভ থফা ঈভয 

চফন ঔাত্তাফ -  এলদয ভলধয যথলও মালও আলি তায ভাধযলভ অনায দ্বীনলও চফচম দান ওরুন।‛ 

(অলযওচি ফণৃনাঃ) য ভম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াপা াালডয চনলঘ ফস্থান 

ওযচঙলরন। যরালওযা অভালও যঔালন চনলম যকলরা। অচভ দযচাম যিাওা চদলর অমাচ এলরা, ‚যও ? ‛ 

ফররাভ, ‚ঈভয।‛ যমলতু যরালওযা অভায ক্রতা ম্পলওৃ চানলতা, তাআ যওঈ দযচা যঔারায া যলরা 

না। ফললল যাুর (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এয চনলদৃল দুচন দযচা ঔুলর অভায ফাহু ধলয তায 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াভলন চনলম যকলর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফরলরন, ‚যতাভযা তালও যঙলড দা।‛ এযয চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অভায যাালওয 

প্রান্ত ধলয চনলচয চদলও যিলন চনলম ফরলরন, ‚ভুরভান লম মা। য অল্লা, তালও চদালমত চদন।‛ অচভ 

ওালরভালম াাদাত ডরাভ। ভুরভানকণ ঈচ্চ ওলে তাওফীয ধ্বচন চদলর ভিায চর- কচর প্রওচম্পত লম 

ডলরা। ওালযা া চঙর না যম, ভুরভান মায চনয যওঈ অভালও ফাধা চদলত ালয। থঘ য ভম 

ভুরভানলদয ঈয ঘারালনা লতা ফণৃনীম তযাঘায, মা অভায ঙন্দ লতা না। ুতযাং ওুযাআলদয ভলধয 

চবচাত চললফ কণয অভায ভাভা অফু চাললরয দযচাম চকলম অখাত ওযলর যবতয যথলও অমাচ 

এলরা, ‚যও ? ‛ ফররাভ, ‚ঈভয, অচভ যতাভায ধভৃ তযাক ওলযচঙ।‛ য যফচেলয় এল ফরলরা, ‚এভনিা 
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ওযলত যনআ।‛ এযয য দযচা ফি ওলয চদলরা। এযয অচভ অলযও চলনয ওালঙ যকরাভ। যঔালন এআ 

খিনা খিলরা।  

আরাভ গ্রলণয পলর তাযা নযানয ভুরভালনয ঈয বীলণ তযাঘায ওযলতা, চওন্তু অভায প্রচত যঘাঔ তলুর 

তাওালত া ওযলতা না। এওচন ফরলরা, ‚তচুভ চও যতাভায আরাভ গ্রলণয ওথা প্রওা ওযলত ঘা ?‛ 

অচভ ফররাভ, ‚যাৌঁ।‛ য ফরলরা, ‚যরালওযা ওাফায াদলদল ভলফত লর তচুভ তালদয ম্মুলঔ যতাভায 

আরাভ গ্রলণয ওথা প্রওা ওযলত ালযা। তঔন তাযাআ তা ফৃত্র প্রঘায ওযলফ।‛ অচভ মথাভলম ওাফা খলয 

এল তাআ ওযরাভ। তাযা যচালয অমাচ চদলম ফরলরা, ‚য যরাও ওর, ঈভয চফন ঔাত্তাফ অভালদয ধভৃ 

তযাক ওলয চফধভৃী লম যকলঙ।‛ এ ওথা শুলন ভুচযওযা ভাযভুঔী লম অভায প্রচত যধলম অল। অভায ভাভা 

অফু চালর িলকালরয ওাযণ চানলত ঘাআলর অভায আরাভ গ্রলণয ওথা তালও ফরা লরা। য ঙালদ ঈলি 

অভায চনযাত্তায যখালণা চদলর যরালওযা লয মাম। য ভুরভানলদয ঈয চনমৃাতন ঘরলফ অয অচভ 

ভুরভান লম চনযাত্তা রাব ওলয তালদয তযাঘায যদঔলফা -  তা লতআ ালয না। অচভ অফু চাললরয 

ওালঙ চকলম ফররাভ, ‚অচভ যতাভায চনযাত্তায ধীলন থাওলত ঘাআ না।‛ তঃয অফায ভাযচি অযি 

ম। 

অফু নাইভ দারালমর গ্রলে এফং আফলন অাচওয আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অচভ 

ঈভযলও চচলে ওযরাভ, ‚অনায পারুও ঈাচধ চওবালফ লরা ?‛ চতচন ফরলরন -  াভমা অভায চতন 

চদন ূলফৃ আরাভ গ্রণ ওলযন। এওচদন অচভ ভচচলদ চকলম যদঔরাভ, অফু চালর ওুযাআ যনতৃফৃন্দ 

চযলফচষ্টত লয় যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যও কাচর যদয়ায় াভমা এল তায চলি তীয 

চদলয় অখাত ওযলরন। পলর যওাভয মৃন্ত যক্ত কচডলম ডলরা। য ভম নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) অযওাভ চফন অফী অযওালভয খলয ফস্থান ওযচঙলরন। াভমা যঔালন ঈচস্থত লম আরাভ 

গ্রণ ওলযন। এ খিনায ততৃীম চদলন ভাঔমুভী যকাত্রীম এও ফযচক্তয লঙ্গ যাতর াম যদঔা লর অচভ তালও 

ফররাভ “  ‚তচুভ যতাভায ূফৃুরুললদয ধভৃ তযাক ওযলর ?‛ য ফরলরা, ‚অচভ ওযরাভ, তালত ওী -  

অভায যঘলম ফডযা মঔন তা ওযলঙ ?‛ অচভ ফররাভ, ‚তাযা যও ?‛ য ফরলরা, ‚অনায যফান অয 

বচিচত।‛ যফালনয ফাচড যকরাভ। প্রলফলয ভম তাযা চওঙু ডচঙলরা ফলর অভযা ভলন লরা। প্রলফালন্ত 

চওঙ ুফাওয চফচনভলয়য য অভায বচিচতলও অখাত ওযরাভ অয অখাতস্থর যথলও যক্ত যফচযলম এলরা। 

তঃয অভায যফান ফরলরা, ‚অভযা যতাভায আিায চফরুলদ্ধ এ ওাচ ওলযচঙ।‛ অচভ তায প্রফাচত যক্ত 

যদলঔ রচিত লম ফল ডরাভ অয ফররাভ, ‚যতাভালদয চিত চওতাফচি অভালও এওিু যদঔা।‛ অভায 

যফান ফরলরা, ‚চওতাফচি চফত্র যরালওযা পষ্ৃ ওলয।‛ অচভ যকার ওযলর য তা অভায ালত চদলরা। 

প্রথলভআ চরঔা চঙর -  

 ُِ ِٗ  ثِْغ َـّ ِٓ  اٌٍ ـ  َّ ْح ُِ  اٌشَّ ِح١ اٌشَّ  

অচভ ফররাভ, ‚এ নাভচি ঔুফআ চফত্রতভ।‛ 

www.almodina.com



 

 

এযয (যদঔরাভ) চরঔা যলমলঙ “ 

ب﴾ ٧﴿ طٗ َْ  َػ١ٍَْهَ  أََٔضٌَْٕب َِ ٝ   اٌْم ْشآ ٓ رَْزِوَشح   ئِّلَّ ﴾ ٢﴿ ٌِزَْشمَ َّ ٌِّ   ٝ ْٓ  رَِٕض٠َل  ﴾ ٣﴿ ٠َْخَش َّّ ادِ  اْْلَْسضَ  َخٍَكَ  ِِّ َٚ ب َّ اٌغَّ َٚ 

ٍَٝ ٓ  ﴾ ٤﴿ اٌْؼ  ـ  َّ ْح ٜ   اٌَْؼْشػِ  َػٍَٝ اٌشَّ َٛ ب ٌَٗ  ﴾ ٥﴿ اْعزَ ادِ  فِٟ َِ َٚ ب َّ ب اٌغَّ َِ ب اْْلَْسضِ  فِٟ َٚ َِ ب َٚ َّ ب ث١ََْٕٙ  َِ ٜ   رَْحذَ  َٚ ََّش  اٌث

ئِْ﴾ ٦﴿ يِ  رَْجَٙشْ  َٚ ْٛ َّٗ   ثِبٌْمَ ُ   فَأِ أَْخفَٝ اٌغِّشَّ  ٠َْؼٍَ َٚ ﴿١ ﴾  ٗ َـّ َٗ  َّل  اٌٍ ـ  َٛ  ئِّلَّ  ئٌَِ بء   ٌَٗ  ۖ   ٘  َّ ٝ   اْْلَْع ْغَٕ ﴾١﴿ اٌْح   

‚ত্ব- া। যতাভালও ওষ্ট যদয়ায চনয অচভ যতাভায প্রচত ওুযঅন নাচমর ওচযচন। চওন্তু তালদযআ ঈলদলয 

চনয - মাযা বয় ওলয। এিা তায ওাঙ যথলও ফতীণ,ৃ চমচন বভূন্ডর  ভুচ্চ নলবাভন্ডর ৃচষ্ট ওলযলঙন। চতচন 

যভ দয়াভয়, অযল ভাীন লয়লঙন। নলবাভন্ডলর, বুভন্ডলর, এতদুবলয়য ভধযফতীৃ স্থালন অয চক্ত 

বূকলবৃ মা অলঙ, তা যতা তাযআ। মচদ তচুভ ঈচ্চওলন্ঠ ওথা ফলরা, চতচন যতা গুপ্ত  তায ঘাআলত গুপ্ত 

চফলয়ফস্তু চালনন। অল্লা -  চতচন ঙাো যওান ঈায আরা যনআ। ফ যৌন্দমৃভচন্ডত নাভ যতা তাযআ।” 

(ূযা ত্বা, ২০ 0 ১- ৮) 

এয প্রচত অভায ন্তয েদ্ধাফনত লম ডলরা। অচভ ফররাভ, ‚ওুযাআযা চও তলফ এয যথলওআ দলূয লয 

যকলঙ ? ‛অচভ তৎক্ষণাত ভুরভান লয় দারুর অযওালভয চদলও যমানা রাভ। অভালও অলত যদলঔ 

াভমা চও যমন ফরলরন। যরালওযা ফরলরা, ‚ঈভলযয ঈলদ্দলয বালরা লর ওথা যনআ, নতুফা অভযা তালও 

তযা ওযলফা।‛ এ ওথা শুনলত যলম যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফাআলয এলর অচভ ওালরভা 

াাদাত ডরাভ। ঈচস্থত যরালওযা এত যচালয তাওফীয ধ্বচন চদলরা, মায অমাচ ওর ভিাফাীয 

ওালন যৌৌঁলঙ মাম। এযয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যও ফররাভ, ‚অভযা চও লওয ঈয 

যনআ ? ‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যওন যনআ ?  ফললল অভযা লওয ঈয 

যলয়চঙ।‛ অচভ ফররাভ, ‚তালর যকালন যওন ? ‛ ফললল অভযা দুআ ওাতায চফবক্ত লম ভচচলদ 

াযালভ প্রলফ ওযরাভ। এও ওাতালয চঙলরন াভমা অয নয ওাতালয চঙরাভ অচভ চনলচ। ওুযাআযা 

ভুরভানলদয ালথ অভালদয দুআ চনলও যদলঔ ঔুফআ ভভৃাত লরা। যচদন যথলও যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) অভালও পারুও ঈাচধ যদন, ওাযণ আরাভ অত্মপ্রওা ওলযলঙ এফং তয  চভথযায 

ভলধয াথওৃয লয়লঙ।    

আফলন াদ অয মাওমান ফলরলঙনঃ অচভ অলয়ালও চচলে ওযরাভ, ‚ঈভলযয নাভ পারুও যও 

যযলঔলঙন?‛ চতচন ফরলরন, ‚নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ)।‛  

আফলন অব্বা যথলও আফলন ভাচা অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয পারুলওয আরাভ গ্রলণয পলর 

চচফযাইর (অঃ) অওালয যপলযতালদয ঔুচ মায ংফাদ যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

এয াভলন য ওলযন। 

আফলন অব্বা যথলও ফামমায অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভলযয আরাভ গ্রলণয চদন ওাচপযযা 

ফলরচঙলরা, ‚অচ ভুরভানযা অভালদয ফদরা চনলরা।‛ অল্লা তাঅরা এ অয়াত নাচমর ওলযন “  
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َب ٠َب ُّٟ  أ٠َُّٙ َّجِ ٗ   َحْغج هَ  إٌ َـّ ِٓ  اٌٍ َِ َٓ  ارَّجََؼهَ  َٚ ِِ  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ  ّ اٌْ  

‚য নফী, যতাভায চনয অয যতাভায নুযণওাযী ভুচভনলদয চনয যতা অল্লাআ মলথষ্ট।‛ (ূযা অর-

অনপার,  ৮ 0 ৬৪) 

ফুঔাযী যীলপ যলমলঙ যম, অবু্দল্লা ভাঈদ ফলরলঙন, ‚ঈভয আরাভ গ্রলণয য যথলও অভযা ম্মাচনত 

লমচঙ।‛ 

আফলন ভাঈদ যথলও আফলন াদ অয তাফাযানী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভলযয আরাভ গ্রণ ওযািা চঙর 

যকািা আরালভয চফচম, তায চচযত লরা াাময এফং ফস্থান চঙর ফযওতভম। ফাআতলু্লা যীলপ প্রওালয 

নাভাম ডায া অভালদয চঙর না। চওন্তু চতচন আরাভ গ্রলণয য ভুচযওলদয ালথ এভন ছকডা চফফাদ 

ওলযন, মায পলর ফাআতলু্লা যীলপ অভালদয নাভাম ডায চযলফ ৃচষ্ট ম। 

হুমাআপা যথলও আফলন াদ অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয ভুরভান য়ায় আরালভয যকৌযফ ফৃচদ্ধ ায় 

অয চতচন ীদ মায পলর য যকৌযফ যচফ যনচতলম লড।  

তাফাযানীয গ্রলে ফচণৃত লয়লঙ যম আফলন অব্বা ফলরলঙন, ‚ফৃপ্রথভ ঈভয আরালভয অত্মপ্রওা খিান।‛ 

এ াদীলয ূত্রগুলরা ম্পূণ ৃচফশুদ্ধ। 

ীফ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভলযয আরাভ গ্রলণয পলর আরাভ অত্মপ্রওা ওলয, প্রওালয 

আরালভয দায়ালতয ওাচ শুরু য়। অভযা ওাফায াদলদল ফা, তায়াপ ওযা, ভুচযওলদয ফদরা 

যনমা অয তালদয ঈত্তয যদয়ায ঈমুক্ত রাভ।  

ঈভলযয অমাদওৃত যকারাভ অরাভ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভয নফুমালতয লষ্ঠ ফললৃয 

চমরি ভাল ২৬ ফঙয ফমল আরাভ গ্রণ ওলযন।‛ 

 

চচযত 

অরী (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অভযা ঈভয ঙাডা নয ওালযা নাভ ফরলত াযলফা না -  

চমচন প্রওালয চচযত ওলযলঙন। চচযলতয ভম চতচন করায় তলরামায অয ওাৌঁলধ ওাভান ছচুরলম ালত 

ওলমওচি তীয চনলয় ফাআতলু্লা যীলপ মান, যঔালন ওুযাআ যনতৃফৃন্দ ফল চঙর। চতচন াতফায তায়াপ 

ওলয ভাওালভ ইফযাীলভ দুআ যাওঅত নাভাম লডন। এযয ওুযাআ যনতৃফৃলন্দয ওালঙ এল থৃও 

ৃথওবালফ ফরলরন, ‚যতাভালদয ভুঔ ওালরা যাও। যম ভালও যঙলরাযা, ন্তানলও এচতভ, স্ত্রীলও চফধফা 

ওযলত ঘায় -  য যমন অভায ালথ রডাআ ওলয।‛ চওন্তু তায ঙায়া ভাডালনায ািুওু ওালযা চঙর না। 
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মযত ফাযা ফলরলঙনঃ অভালদয ওালঙ ফৃপ্রথভ ভুঅফ চফন ঈভালয়য, তাযয আফলন ঈলম্ম ভাওতভু,  

এযয চফচন অলযাীয এওচি ওালপরা চনলয় ঈভয চচযত ওলযন। অভযা তায ওালঙ যাুরলু্লা’য 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চবপ্রায় ম্পলওৃ চানলত ঘাআলর চতচন ফরলরন, ‚মযত (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) চঙলন অলঙন।‛ এযয যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অফু ফওয 

চদ্দীও (যাঃ) যও চনলম ভদীনায় এলরন। 

আভাভ নফফী ফলরলঙন, ‚ঈভয ওর মুলদ্ধ যাুরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ালথ চঙলরন অয 

ঈহুদ মুলদ্ধ ির চঙলরন।‛ 

 

ঈভয (যাঃ) এয পমীৃরত ম্পচওতৃ াদী 

আভাভ ফুঔাযী এফং আভাভ ভুচরভ মযত অফু হুযায়যা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚স্বলে অচভ চান্নালত এও ভচরালও প্রাাদ ঘূডাম ফল মু ওযলত যদলঔ 

চচলে ওযরাভ “  ‘এিা ওায প্রাাদ ?’ যপলযতাকণ ফরলরন, ‘ঈভয চফন ঔাত্তালফয।’ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‘য ঈভয, অচভ যতাভায ভমৃাদায চদলও রক্ষয যযলঔ য প্রাালদ প্রলফ 

ওচযচন।’ ‛ এওথা শুলন মযত ঈভয যওৌঁলদ যপরলরন ।  

আফলন ঈভয যথলও আভাভ ফুঔাযী অয আভাভ ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚অচভ স্বলে দুধ ান ওযায ভম এয স্বাদ অয কি অভায নালও এলর ফচষ্ট দুধ 

ঈভযলও চদরাভ।‛ াাফাকণ ফরলরন, ‚এ স্বলেয ফযাঔযা ওী ? ‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফরলরন, ‚আরভ।‛ 

অফু াইদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও আভাভ ফুঔাযী অয আভাভ ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলত শুলনচঙ, ‚স্বলে অভায াভলন চওঙ ুযরাও য ওযা লরা -  মালদয যাাও 

ফক্ষলদ (মৃন্ত) এফং চওঙু যরালওয যাাও তালযা যফচ মৃন্ত প্ররচম্বত চঙর, অয ঈভলযয যাাও মভীন 

মৃন্ত যখৌঁলল চঙর।‛ াাফাকণ ফরলরন, ‚আমা যাূরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), য যাাওচি 

চও চঙর ? ‛ নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚দ্বীন।‛ 

াদ চফন অফু মািা (যাঃ) যথলও আভাভ ফুঔাযী অয আভাভ ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚য ঈভয, য ত্তায থ -  মায ওুদযতী ালত অভায প্রাণ;   

যম লথ তচুভ ঘলরা, মতান য থ যঙলড নয লথ ঘলর।‛  
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ফুঔাযী যীলপ মযত অফু হুযামযা (যাঃ) ওতৃৃও ফচণৃত লয়লঙ যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚যতাভালদয ূফৃফতীৃ চাচতয ভলধয ভুাচদ্দ চঙর, অয অভায ঈম্মলতয ভুাচদ্দ লরন 

ঈভয চফন ঔাত্তাফ।‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও আভাভ চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফলরলঙনন, ‚অল্লা তাঅরা ঈভলযয ভুলঔ  ন্তলয লতযয প্রফতনৃ খচিলমলঙন।‛  

আফলন ঈভয ফলরলঙন, ‚যরাওলদয চবভত চবন্নতয লর ঈভয যম যায় চদলতন, য যভাতালফও ওুযঅলনয 

অয়াত নাচমর লতা।‛ 

ঈওফা চফন অভয (যাঃ) যথলও আভাভ চতযচভমী অয ালওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚অভায য মচদ যওঈ নফী লতন, তলফ চতচন ঈভয চফন ঔাত্তাফ।‛ এ 

ফণৃনাচি অফু াইদ ঔুদযী অয অভা চফন ভাচরও যথলও তাফাযানী এফং আফলন ঈভয যথলও আফলন অাচওয 

ফণৃনা ওলযলঙন। 

অলমা চন্দীওা (যাঃ) যথলও আভাভ চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚ঈভযলও যদলঔ য়তান াচরলম যমলত যদলঔচঙ।‛  

ঈফাআ চফন ওাফ যথলও আফলন ভাচা অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা ফৃপ্রথভ মযত ঈভলযয ালথ ভুাপা ওযলফন, ারাভ চদলফন অয  

াত ধলয চান্নালত প্রলফ ওযালফন।‛ 

অফু ময (যাঃ) যথলও আফলন ভাচা ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাুরুল্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ)  

ফরলত শুলনচঙ, ‚ঈভলযয ভুলঔ  ন্তলয অল্লা তাঅরা তয প্রচতচষ্ঠত ওলযলঙন। চতচন ফভয় তয 

ফরলতন।‛ 

আফলন ভানীঅ ভুনাদ গ্রলে অরী (যাঃ) যথলও নওর ওলয চরলঔলঙনঃ ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) এয ঘযলদয ভলধয যওালনা ংম যনআ যম, ঈভলযয মফান চঙর প্রান্তভয়।  

আফলন ঈভয যথলও ফামমায ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚ঈভয 

লরন চান্নাতীলদয চনয ঈজ্জ্বর প্রদী।‛ 

ওাদাভ চফন ভাচঈন অয চতচন তায ঘাঘা ঈভান চফন ভাচঈন যথলও ফায মায ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ঈভলযয ালন আাযা ওলয ফরলরন, ‚মতক্ষণ চতচন যতাভালদয ভালছ 

থাওলফন, ততক্ষণ মৃন্ত চপতনায দযচা ক্তবালফ ফি থাওলফ।‛ 
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আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও অাদ গ্রলে তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন চচফযাইর (অঃ) নফী অওযাভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ঈচস্থত লম ফরলরন, ‚ঈভযলও ারাভ চানালফন, অয তালও এ 

ুংফাদ চদলফন যম -  তায যক্রাধ লরা চফচম, অয ন্তুচষ্ট লরা দৃন।‛  

অলমা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফলরলঙন, ‚মতানযা ঈভযলও যদলঔ বয় যলতা।‛ 

আভাভ অভদ এ াদীচি ফুযাআদায ূলত্র এবালফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফলরলঙন, ‚য ঈভয, য়তান যতাভালও বয় ায়।”  

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফলরলঙন, ‚অভালনয ওর যপলযতা ঈভযলও ম্মান অয ৃচথফীয ওর মতান তালও বয় ওলয।‛  

অফু হুযামযা (যা.) যথলও অাত গ্রলে তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা অযাপালত ফস্থানওাযী (াচীলদয -  নুফাদও) চনলয় াধাযণত এফং 

ঈভযলও চনলম চফললত কফৃ ওলযন।‛ এ ধযলনয অলযওচি ফৃৎ াচদ অব্বা (যাঃ) যথলও ফচণৃত যলমলঙ।  

পচর চফন অব্বা (যাঃ) যথলও তাফাযানী অয দাআরাভী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚ঈভয যমঔালনআ থাওুও, তায ালথআ থাওলফ।‛ 

আফলন ঈভয  অফু হুযায়যা যথলও আভাভ ফুঔাযী  আভাভ ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) এওচদন স্বলেয চফফযণ চদলত চকলম ফরলরন “  ‚এওচি ওূল ফারচত নাভালনা যদলঔ 

অচভ ওলয়ও ফারচত ঈলত্তারন ওযরাভ। অভায য অফু ফওয ফারচত চনলরন এফং এও থফা দুআ ফারচত 

ঈলত্তারন ওযলরন, চওন্তু তায ঈলত্তারলন চওঙিুা দুফৃরতা চঙর। অল্লা তালও ক্ষভা ওলযলঙন। এযয ঈভয 

ফারচত ধাযণ ওযলরন অয এভনবালফ ঈলত্তারন ওযলরন, মা অচভ এওচন মুফওলও এবালফ ঈলত্তারন 

ওযলত যদচঔচন, অয তঔন ঘতচুদওৃ যথলও তষৃ্ণাতযৃা এল চাা চনফাযণ ওলয।‛ 

আভাভ নফফী তামীফ গ্রলে চরলঔলঙনঃ রাভাকণ ঈক্ত াদীলয ফযাঔযা এবালফ চদলমলঙন যম -  এিা অফু 

ফওয চদ্দীও (যাঃ) অয ঈভয পারুও (যাঃ) এয চঔরাপলতয প্রচত আচঙ্গত; অয ঈভলযয চঔরাপতওালর 

যীমলতয লনও চফচধ- চফধান  আরালভয ফযাও প্রায লফ।‛ 

দীা যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚ঈভয 

আরাভ গ্রলণয য যথলও য়তান তায ভুলঔাভচুঔ লর য ভুঔ চপচযলয় ঈরলি ডলতা।‛  

ঈফাআ চফন ওাফ যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন,  

‚চচফযাইর (অঃ) অভালও ফলরলঙন -ঈভলযয আলন্তওালর আরাভ ওাৌঁদলফ।‛  
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অফু াইদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও তাফাযানী অাত গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚যম ঈভলযয ালথ ক্রতা ওযলফ, য অভায ালথ ক্রতা ওযলরা; অয যম ঈভযলও 

বালরাফালফ, য যমন অভালও বালরাফালরা। অল্লা তাঅরা অযাপালত ফস্থানযত (াচীলদয -

নুফাদও) চনলয় াধাযণত অয ঈভযলও চনলয় চফললত কফৃ ওলযন। ওর নফীয ঈম্মলতয ভলধয এওচন 

ভুাচদ্দ চঙলরন, অয অভায ঈম্মলতয ভুাচদ্দ লরন ঈভয।‛াাফাকণ ফরলরন, ‚যও ভুাচদ লত 

ালয?‛ নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚মায বালাম যপলযতাকণ ওথা ফলরন।‛ 

এয ূত্রগুলরা চফশুদ্ধ। 

 

ঈভয ম্পলও ৃাাফা অয ারালপ ালরচনলদয চবভত  

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অভায ওালঙ ঈভলযয যঘলয় চপ্রমতভ অয যওঈ যনআ।‛( আফলন 

অাচওয) 

অফু ফওযলও ভৃতুয মযাম এও ফযচক্ত চচলে ওযলরন, ‚ঈভযলও ঔরীপা চনধৃাযলণয চনয অল্লা তাঅরা 

অনালও মচদ চচলে ওলযন, তালর চও ঈত্তয চদলফন ? ‛ চতচন ফরলরন, ‚ফরলফা যরাওলদয ভলধয যেষ্ঠ 

ফযচক্তলও ঔরীপা ভলনানীত ওলযচঙ।‛( আফলন াদ)  

অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚যতাভযা ৎ যরাওলদয অলরাঘনাম ঈভযলও ন্তবুৃক্ত ওযলত বুলরা না, ওাযণ 

যফচচদন কত য়চন তায মফান চঙর প্রান্তভম।‛( তাফাযানী - অাত)  

আফলন ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য অভযা ওাঈলও ঈভলযয 

যঘলম চধও যভধাফী এফং দানীর অয ওাঈলও াআচন।‛( আফলন াদ)  

আফলন ভাঈদ (যাঃ) ফলরন, ‚ঈভলযয োন াল্লায এও চদলও, অয ৃচথফীয ওর োন াল্লায য চদলও 

তলুর চদলর ঈভলযয োলনয াল্লা বাচয লফ। ওাযণ োলনয দভাংলয নফভাং ঈভযলও যদয়া লমলঙ।‛ 

(তাফাযানী, াচওভ)  

হুমাআপা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ৃচথফীয আরভ ঈভলযয যওালর রচুওলম চঙর।‛চতচন অলযা ফলরলঙন, ‚ঈভয 

অল্লায লথ চনযাত্তায যওালনা লযায়া ওযলতন না।‛  

ভুঅচফয়া ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীলওয ওালঙ দুচনয়া ধযা যদয়চন, চতচন এয ওাভনা ওযলতন না। অয 

ঈভলযয ওালঙ দুচনয়া এলর চতচন তা ধািা চদলম চযলয় যদন, চওন্তু অভযা দুচনয়ালও যলিয ভলধয চনলয় 

যপলরচঙ।‛ 
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চালফয (যাঃ) ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয আলন্তওালরয য তালও ওাড চদলম যেলও যদয়ায য অরী এল 

ফরলরন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য এ ওাড চযচত ফযচক্তয যঘলয় ওালযা অভর 

যফচ ঙন্দনীয় চঙর না।‛( াচওভ)  

আফলন ভাঈদ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ুণযফান যরাওলদয অলরাঘনায ভয় ফযআ মযত ঈভলযয নাভ চনলফ,  

ওাযণ চতচন অভালদয ভলধয ওুযঅলনয ফলঘলয় ফড অলরভ অয অল্লায দ্বীলনয ফলঘলয় ফড পওী।‛ 

( তাফাযানী)  

এও ফযচক্ত আফলন অব্বালও অফু ফওয ম্পলওৃ চচলে ওযলর চতচন ফরলরন, ‚চতচন অাদভতর ও 

ওরযাণওয।‛এযয ঈভয ম্পলওৃ চানলত ঘাআলর চতচন ফরলরন, ‚তায দৃষ্টান্ত লি ঔুফআ লঘতন াচঔয 

ভলতা, ঘাযণ যক্ষলত্রয প্রচতচি স্থালন মায ভলন এ ওথা থাওলতা যম, াতালনা চালর া চদলর যপৌঁল মালফ।‛ 

অফায অরী ম্পলও ৃপ্রশ্ন ওযলর চতচন ফরলরন, ‚দৃঢ়ংওল্প, াভুচদ্রও োন, াচওতা  ফীযত্ব তায ভলধয 

েুলও যদয়া লমলঙ।‛(তাচযয়াত) 

ঈভালয়য চফন যাফীঅ যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, ওাফ অফাযলও ঈভয চফন ঔাত্তাফ চচলে 

ওযলরন, ‚ূফৃফতী ীপাগুলরালত চওবালফ অভায চফফযণ এললঙ ?‛ ওাফ ফরলরন, ‚অনায ম্পলওৃ 

চরঔা যলমলঙ - ٠ذ حذ ِٓ ٔب لش    ঈভয ফরলরন, ‚এয থৃ চও ?‛ ওাফ ফরলরন, ‚চতচন এভন এও 

চক্তারী ানওতাৃ, চমচন অল্লায লথ ওালযা চনন্দায যওান লযামা ওলযন না।‛ঈভয ফরলরন, ‚অয চও 

চরঔা যলমলঙ ? ‛ ওাফ ফরলরন, ‚অনায য চমচন ঔরীপা লফন, যকািা ম্প্রদাম চভলর তালও ীদ ওলয 

চদলফ।‛ ঈভয ফরলরন, ‚অয চও যরঔা যলমলঙ ? ‛ ওাফ ফরলরন, ‚এযয ঘযভ চফৃঙ্খরা ৃচষ্ট লফ।‛  

আফলন ভাঈদ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ঘাযচি সফচষ্টয ঈলল্ললঔয ভাধযলভ ঈভলযয ভমৃাদা নুধাফন ওযা যমলত ালয।  

এও -  ঈভয ফদয মুদ্ধ ফন্দীলদয তযা ওযায চবভত য ওযলর এ অমাত নাচমর ম “   

َّل  ْٛ َّ َٓ  ِوزَبة   ٌ ِِّ  ِٗ َـّ َعجَكَ  اٌٍ  

‚মচদ এওচি চফলয় না ত মা ূফৃ যথলওআ অল্লা চরলঔ যযলঔলঙন …‛ ( ূযা অর- অনপার, ৮ 0 ৬৮) 

দুআ -  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ুণযাত্মা স্ত্রীকলণয দৃায ফযাালয ঈভয চনলচয ভতাভত 

তলুর ধযলর ময়নফ ফরলরন, ‚য ঈভয চফন ঔাত্তাফ, অচন অভালদয প্রচত চনলদৃ প্রদান ওলযলঙন, থঘ 

অভালদয খলযআ ী নাচমর ম।‛ এযয মযত ঈভলযয চবভলতয ালথ ঙ্গচত যযলঔ দৃায ফযাালয এ 

অমাত নাচমর য় “  

ئَِرا َٚ  َّٓ  ٘ٛ ّ ب َعأٌَْز  زَبػ  َِ  

‚যতাভযা তায স্ত্রীকলণয ওালঙ চওঙ ুঘাআলর ……‛ ( ূযা অর- অমাফ, ৩৩ 0 ৫৩) 
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চতন “  যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয প্রতযক্ষ দুয়ায ফযওলত ঈভয আরাভ গ্রণ ওলযন।  

ঘায -  চতচন অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয ালত ফৃপ্রথভ ফাআমাত যদন। (অভাদ, ফায মায, তাফাযানী) 

ভুচাচদ (যঃ) ফলরলঙন, ‚অভযা যপষ্লয এ অলরাঘনা ওযতাভ। ঈভলযয চঔরাপতওালর য়তান ফরুদ্ধ 

চঙর। তায (আলন্তওালরয - নুফাদও) য য়তান ভকু্ত লয় ঘাযচদলও ঙচডলয় লড।‛( আফলন অাচওয) 

 

দভ চযলিদ 

ুচপয়ান াযী (যঃ) ফলরলঙন, ‚যম ফযচক্ত অরীলও অফু ফওয অয ঈভলযয যঘলয় চঔরাপলতয যফী  

ওদায ভলন ওযলফ, য অফু ফওয, মযত ঈভয, ওর ভুাচচয অয অনায াাফীলদয ক্রচি চঘচহ্নত 

ওযলফ।‛  

াযীও ফলরলঙন, ‚মায ভলধয চফনু্দ চযভাণ ুণয যলমলঙ, য ওঔলনাআ এ ওথা ফরলফ না -  অফু ফওয চদ্দীও 

অয ঈভয পারুলওয যঘলয় অরী চঔরাপলতয যফী প্রায চঙলরন না।‛  

অফু ঈাভা ফলরলঙন, ‚য যরাও ওর, যতাভযা চও চালনা “  অফু ফওয চদ্দীও অয ঈভয পারুও 

আরালভয চতাভাতা ? ‛ 

চাপয াচদও (যঃ) ফলরলঙন, ‚যম ফযচক্ত অফু ফওয অয ঈভযলও বালরা ভলন ওলয স্মযণ ওযলফ না , অচভ 

তায প্রচত ন্তুষ্ট।‛ 

 

ঈভলযয চবভলতয ালথ ওযুঅলনয ঐওভতয 

ভুচাচদ যথলও আফলন ভাযদুয়া ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভয যম যায় চদলতন, নুরূবালফআ ওুযঅন যীলপয 

অয়াত নাচমর লতা।‛  

অরী (যাঃ) এয চবভত আফলন অাচওয নওর ওলয চরলঔলঙন, ‚ওুযঅন যীলপ চধওাং ঈভলযয যায় 

ঈলল্লঔ যলয়লঙ।‛ 

আফলন ঈভয ওতৃওৃ ভাযপুঅন ফচণৃতঃ চওঙ ুচফললয় যরাওলদয ভতাভলতয ালথ ঈভয চবন্ন ভত যালণ ওযলর 

ঈভলযয চবভলতয ালথ ঙ্গচত যযলঔ অয়াত নাচমর লতা। 
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ফুঔাযী  ভুচরভ যীলপ যলয়লঙ যম, ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অভায প্রচতারও চতনফায অভায চবভলতয 

ালথ এওভত যালণ ওলযলঙন “   

এওঃ আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অচভ ভাওালভ আফযাীভলও নাভালময স্থান ফানালত 

ঘাআ। এযয এ অয়াত নাচমর য় “  

ا ارَِّخزٚ  َٚ ٓ ِِ  َِ مَب َِّ  َُ ١ ِ٘ َصٍ ٝ  ئِثَْشا  ِ  

‚অয যতাভযা আব্রাীলভয দাৌঁোলনায চায়কালও নাভালময চায়কা ফানা‛ ( ূযা অর- ফাওাযা, ২ 0 ১২৫) 

দুআঃ অচভ ফররাভ, ‚আয়া যাূরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অনায ুণযাত্মা স্ত্রীকলণয ওালঙ 

ফ ধযলনয যরাও মাতায়াত ওলয। অচন তালদয দৃা ওযায চনলদৃ চদন।‛এযয দৃায নাচমর ফতীণৃ 

য়।  

চতনঃ ুণযাত্মা স্ত্রীকণ রিা চদলর অচভ ফররাভ -   

  ٝ َّٓ  ئِْ َسثُّٗ   َػَغ َّمَى  ب ٠ جِْذٌَٗ   أَْ طٍَ اج  َٚ ا أَْص َّٓ  َخ١ْش  ٕى  ِِّ  

তঃয অভায ঈচল্লচঔত ব্দগুলরাআ হুফহু নাচমর ম। (িীওাঃ ূযা অত-  তাচযলভয ৫ নং অয়াত) 

ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভায (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা অভায ালথ চতন চফললম এওভত -  

এওঃ দৃা, দুআঃ ফদলযয মুদ্ধফন্দী এফং চতনঃ ভাওালভ ইফযাীভ।‛ 

এ াদীল ঈচল্লচঔত চদ্বতীয় নম্বয চফলয়চিয ভাধযলভ ঘাযচি (ঘতথুতৃভ) দৃষ্টান্ত চানা যকলরা। 

আভাভ নব্বী তামীফ গ্রলে ঘাযচি চফললম এওভত য়ায ওথা চরলঔলঙন -  এওঃ ফদয মুদ্ধফন্দী,  দুআঃ দৃা,  

চতনঃ ভাওালভ ইফযাীভ এফং ঘাযঃ ভলদয নফধতা।  

এ াদীল ঈচল্লচঔত ঘতথুৃ নম্বয চফলমচিয ভাধযলভ াৌঁঘচি (ঞ্চভ) দৃষ্টান্ত ঈস্থান ওযা লরা। 

ভলদয নফধতা ম্পলওৃ ুনান  ভুতাদযালও াচওলভ ফচণৃত লয়লঙ যম, ‚এওচদন ঈভয দুয়া ওযলরন “ ‘য 

অল্লা, যালফয ফযাালয অভালদয চনয চওঙ ুনাচমর ওরুন।‛ এযয যাফ াযাভ মায অয়াত নাচমর 

য়। 

আফলন অফী াচতলভয স্বযচঘত তাপীয গ্রলে অনা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, ঈভয ফলরলঙনঃ অল্লা 

তাঅরা ঘাযচি চফললম অভায ালথ এওভত লমলঙন। মঔন এ অয়াত নাচমর ম “  

ٌَمَذْ  َْ  َخٍَمَْٕب َٚ َٔغب ٓ اْْلِ ٓ ع ََلٌَخ   ِِ ِِّ   ٓ ِط١  

‚অচভ ভানুললও ভাচিয াযাং যথলও ৃচষ্ট ওলযচঙ।‛ (ূযা অর- ভুচভনুন, ২৩ 0 ১২) 

www.almodina.com



 

 

 

তঔন এভচনলতআ অভায ভুঔ যথলও যফচযলম মাম “  

ٗ   فَزَجَبَسنَ  َـّ ٓ   اٌٍ َٓ  أَْحَغ اٌَْخبٌِم١ِ  

এযয হুফহু এচিআ অয়াত চললফ নাচমর য়। (িীওাঃ যদঔুন - ূযা অর- ভুচভনুলনয ১৪ তভ অয়াত)  

এ াদীলয ভাধযলভ অল্লা তাঅরা ঈভলযয ঙয়চি (লষ্ঠ) চবভলতয ালথ এওভত যালণ ওলয ী নাচমর  

ওলযলঙন ফলর চানা যকলরা। গ্রেওায এ াদীচি আফলন অব্বালয ূলত্র তাপীলয ভুনাদ গ্রলে ঈলল্লঔ 

ওলযলঙন।  

ভাস নাপ অফু অবু্দল্লা ীফানী ওতৃওৃ প্রণীত চওতালফ পাচাআরুর ঈম্মা গ্রলে যলয়লঙঃ ঈভলযয ালথ তায 

প্রচতারও এওু চায়কায় এওভত যান। এয ভলধয ঙয়চি ঈলল্লঔ ওযা লমলঙ।  

প্তভচি লরা -  অবু্দল্লা চফন ঈফাআলয়য ভৃতুয লর যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যরাওলদয 

চানামায চনয ভলফত লত ফরলর অচভ (থৃাৎ, ঈভয) নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াভলন 

চকলম ফররাভ, ‚আমা যাূরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), ঈফাআ চফন ওাফ ওলিায ত্রু চঙর। য 

ভওু চদন এআ এআ ওথা ফলরলঙ।‛ অল্লায ওভ, চওঙকু্ষণ য এ অয়াত নাচমর য় -  

َّل  َٚ  ًِّ ٝ   ر َص ُ  أََحذ   َػٍَ ْٕٙ ا َِّبدَ  ِِّ أَثَذ   

‚অয তালদয ভধয যথলও ওালযা ভৃতুয লর তায ঈয ওঔন নাভাম েলফন না ...‛ (ূযা অত-

তাফা, ৯ 0 ৮৪) 

ষ্টভঃ এও খিনায যপ্রচক্ষলত এ অয়াত নাচমর য় “  

َب ٠َب َٓ  أ٠َُّٙ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٕ َِ ا َّل  آ اٌصَََّلحَ  رَمَْشثٛ   

‚য ইভানদাযকণ, যতাভযা যনাগ্রতর  ফস্থায় নাভালময ধালয- ওালঙ যমনা …‛ (ূযা অন- চনা,       

৪ 0 ৪৩) 

নফভঃ অলযও খিনাম এ অয়াত নাচমর য় “   

َٔهَ   ٛ ِٓ  ٠َْغأٌَ شِ  َػ ّْ اٌَْخ  

‚তাযা যতাভালও চচলে ওলয ভদ ম্পলওৃ ……‛ ( ূযা অর- ফাওাযা, ২ 0 ২১৯) 

গ্রেওায ফলরন, ‚ষ্টভ  নফভ খিনায ালথ ম্পৃক্ত অমাতদ্বয় প্তভ াদীলয ালথ মুক্ত এওআ খিনায 

ধাযাফাচওতা। 
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দভঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এওচি ম্প্রদালয়য চনয ক্ষভা প্রাথৃনা ওযলর অচভ (থৃাৎ,  

ঈভয) ফররাভ -  

اء   َٛ ُْ  َع ِٙ َػ١ٍَْ  

তঔন হুফহু এ অমাতচিআ নাচমর লরা “   

اء   َٛ ُْ  َع ِٙ ٌَٙ ُْ  أَْعزَْغفَْشدَ  َػ١ٍَْ  

‚অচন তালদয চলনয ক্ষভাপ্রাথৃনা ওরুন থফা না ওরুন, ঈবয়আ ভান।‛ ( ূযা অর- ভুনাচপওুন,      

৬৩ 0 ৬) 

তাফাযানী এ ফণৃনাচি আফলন অব্বালয ফযাত চদলয় ঈলল্লঔ ওলযলঙন।  

এওাদঃ যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মঔন াাফীলদয চনলম ফদয মুলদ্ধ মায়ায যাভৃ 

ওযচঙলরন, তঔন ঈভয মুলদ্ধ কভলনয যাভৃ চদলর নাচমর য় “  

ب َّ ٓ َسثُّهَ  أَْخَشَجهَ  َو ث١َْزِهَ  ِِ  

‚যমভন ওলয যতাভালও যতাভায যয়াযলদকায খয যথলও যফয ওলযলঙন নযায়  ৎওালচয চনয ……‛ 

(ূযা অর- অনপার, ৮ 0 ৫) 

দ্বাদঃ অলয়া চদ্দীওায ফালদয ভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যাভৃ ঘাআলর ঈভয 

ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অনালও অলয়ায ালথ যও চফলয় 

চদলয়লঙন?‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚অল্লা।‛ঈভয ফরলরন, ‚আয়া যাুরাল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অচন চও ভলন ওলযন, অনায যফ অনালও ত্রুচিমুক্ত চচচন 

চদলয়লঙন? ‛ এযয এ অয়াত নাচমর য় -  

َزا ع جَْحبَٔهَ  ـ  َ٘   ْ ْزَب  ٙ ُ   ث َػِظ١  

‚অল্লা লনও চফত্র, লনও ভান। চতযআ (এ চঙর) এও গুরুতয ফাদ।‛ (ূযা অন- নূয, ২৪ 0 ১৬) 
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ত্রলয়াদঃ আরালভয প্রাথচভও মৃালয় যভমালনয যালত স্ত্রীয লঙ্গ ফা ওযা াযাভ চঙর। ঈভয এ চফললয় 

ভন্তফয ওযলর এ অয়াত নাচমর য় “  

 ًَّ ُْ  أ ِح َِ  ١ٌٍََْخَ  ٌَى  ١َب فَث   اٌصِّ اٌشَّ  

‚যযামায যালত যতাভালদয স্ত্রীলদয ালথ ফা ওযা যতাভালদয চনয ারার ওযা লয়লঙ।‛(ূযা অর-

ফাওাযা, ২ 0 ১৮৭) 

এ াদীচি আভাভ অভদ ভুনাদ গ্রলে নদ ঈলল্লঔ ওলযলঙন। 

ঘতদুৃঃ এও আহুদী ঈভযলও ফরলরা, ‚যতাভালদয নফী যম চীফযাইলরয ওথা ফলরন, চতচন অভালদয দুভন।‛ 

ঈভয ফরলরন -  

ٓ َِ  َْ ا َوب   ٚ ِٗ  َػذ  َـّ ٌٍِّ  ِٗ ََلئَِىزِ َِ َٚ  ِٗ ع ٍِ س  َٚ  ًَ ِججِْش٠ ١َىبيَ  َٚ ِِ َٚ  َّْ َٗ  فَاِ َـّ ٚ   اٌٍ َٓ  َػذ  ٌٍَِّْىبفِِش٠  

এযয হুফহু এ অয়াতআ নাচমর য়। (িীওাঃ যদঔুন -  ূযা অর- ফাওাযা’য ৯৮ তভ অয়াত) এ ফণৃনাচি 

আফলন চাযীয ওলয়ওচি ূলত্র অয আফলন অফী াচতভ অবু্দয যভান আফলন অফু আয়ারা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন। 

ঞ্চদঃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ দুআ ফযচক্তয চফফাদ চভভাংা ওলয চদলরন। এওচলনয তা 

ভনঃূত না য়ায় য ুনযায় ঈভলযয ওালঙ চফঘায ঘাআলর চতচন তালও তযা ওলযন। এ ঔফয যলয় 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অচভ ঈভলযয ফযাালয এভনিা ধাযণা ওচয না যম,  

চতচন যওালনা ভুচভনলও তযা ওযলত ালযন।‛ এ যপ্রচক্ষলত অল্লা তাঅরা এ অয়াত নাচমর ওযলরন -  

َسثِّهَ  فَََل  َْ  َّل  َٚ  ٛ ٕ ِِ ٠ ْإ  

‚তএফ, যতাভায যলফয ওভ, য যরাও ইভানদায লফ না, মতক্ষণ না তালদয ভলধয ৃষ্ট চফফালদয ফযাালয 

যতাভালও নযায়চফঘাযও ফলর ভলন না ওলয।‛ (ূযা অন- চনা, ৪ 0 ৬৫) 

এ ফণৃনাচি অফুর অয়াদ যথলও আফলন অফু াচতভ অয আফলন ভাযদুয়া ফণৃনা ওলযলঙন। গ্রেওায 

ফলরলঙন, ‚অচভ তাপীলয ভুনাদ গ্রলে এ ফণৃনাচিয চফচবন্ন ূত্র ফচণৃত ওলযচঙ।‛ 

লষ্ঠদঃ এওচদন ঈভয চনলচয খলয শুলয় চঙলরন। তায যকারাভ বযন্তলয প্রলফ ওযলর চতচন এ দুয়া 

ওযলরন, ‚য অল্লা, চফনা নুভচতলত প্রলফ ওযা াযাভ ওলয চদন।‛ লঙ্গ লঙ্গ এ অমাত ফতীণৃ ম। 

প্তদঃ চতচন ফরলতন, ‚আহুদীযা চবপ্ত চাচত।‛ এ যপ্রচক্ষলত অয়াত নাচমর য়।  
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ষ্টদঃ অল্লা তাঅরা ফলরলঙন -   

َّخ    ٍ َٓ  ث ِِّ  َٓ ١ٌِ َّٚ َّخ  ﴾ ٣١﴿ اْْلَ  ٍ ث َٚ  َٓ ِِّ  َٓ ﴾٤٤﴿ ا٢ِْخِش٠  

‚তালদয এওদর লফ ূফৃফতীৃলদয ভধয যথলও, এফং এওদর যফতীৃলদয ভধয যথলও।‛ (ূযা অর-

য়াচওয়া,  ৫৬ 0 ৩৯-৪০) 

এ অয়ালতয ালথ ম্পৃক্ত খিনাচি চালফয চফন অবু্দল্লা যথলও আফলন অাচওয স্বযচঘত আচতা গ্রলে ফণৃনা 

ওলযলঙন। এ খিনাচি ঈক্ত অয়াত নাচমর য়ায যপ্রক্ষাি। 

উনচফংঃ এ অয়াতচি ভানুলঔ চতরায়াত “  

ص١ٔب ارا ٌٚش١خخ اٌش١خ  

চফংঃ ঈহুলদয মুলদ্ধ অফু ুচপমান ٟفَلْ اٌمَٛ ف  ফরলর এয চফালফ ঈভয ফলরন “ ,اّلرح١جٕٗ    অয এ 

ওথায ালথ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এওভত যালণ ওলযন। এ ফণৃনাচি ভুনাদ গ্রলে 

অভাদ ঈলল্লঔ ওলযলঙন।  

ঈক্ত খিনায ালথ ম্পৃক্ত,  মা অভযা এওচফং দৃষ্টান্ত চললফ ঈলল্লঔ ওযলত ঘাআ -  

ঈভান চফন াইদ চফন অদ- দাযভী চওতাফুয রু অরার চাীভা গ্রলে ালরভ চফন অবু্দল্লা যথলও ফণৃনা 

ওলযলঙনঃ এওচদন ওাফ  অফায ফরলরন, ‚অাভালনয ফাদা মভীলনয ফাদায প্রচত অপলা 

ওযলঙন।‛এওথা শুলন ঈভয ফরলরন, ‚মভীলনয ফাদায ঈয নম, ফযং তায ঈয যম তায নপলও 

ওফচাম চনলমলঙ।‛এ ওথা শুলন ওাফ অফায ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, যতৌযাত গ্রলে হুফহু অনায 

ওথাগুলরাআ চফধৃত লমলঙ।‛ এযয ঈভয যচদায় রুচিলয় লডন।  

এঙাডা আফলন অদী ওতৃওৃ প্রণীত ওালভর গ্রলে অবু্দল্লা আফলন ঈভয যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ প্রথভ চদলও 

চফরার অমালনয ভলধয لَا اٌٗ ّل اْ اشٙذ     এযয  ٟاٌصٍٛح ػٍٟ ح    ফরলতন। ঈভয ফরলরন,  اْ اشٙذ 

لَا اٌٗ ّل     এযয  لَا سعٛي ِحّذ اْ اشٙذ   ফলরা। এওথা শুনলত যলম যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚ঈভয যমবালফ ফলরলঙ, যবালফ ফরলফ।‛এ ফণৃনাচিয নদ দুফৃর এফং চফশুদ্ধ ফণৃনায 

চযেী (য়ায ওাযলণ িফত গ্রেওায তা চালফয ভলধয কণয ওলযন চন - নুফাদও)। 
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ওাযাভত (লরৌচওওতা)  

আফলন ঈভয যথলও ফায়াওী, দারাআরুন নফুয়যত গ্রলে অফু নাইভ, যে ুন্না গ্রলে রাওায়ী, পায়ালয়দ 

গ্রলে দাযী, ওাযাভলত অঈচরয়া গ্রলে আফলন অযাফী এফং যায়াত ুভাচরও গ্রলে ঔাতীফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ 

াচযয়া নাভও এও ফযচক্তলও ঈভয যনাচত ফাচনলয় মুদ্ধ ািালনায য এওচদন ঔুৎফা যদয়ায ভম িাৎ 

ফলর ঈিলরন “  ‚য াচযয়া, াালডয চদলও।‛এবালফ চতচন চতন ফায ফরলরন। চওঙচুদন য যআ যণাঙ্গণ 

যথলও দূত এলরা। ঈভয মুলদ্ধয ংফাদ চালনালত ঘাআলরন। দতূ ফরলরা, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অভযা 

যাচলয়য দ্বাযপ্রালন্ত যৌৌঁলঙ চকলমচঙরাভ, িাৎ চতনফায ‘ য াচযয়া, াালডয চদলও’ এ অয়াচ শুলন লঙ্গ 

লঙ্গ যআ াালডয চদলও ঙুলিচঙ। অল্লা তাঅরা অভালদয দুভনলদয যাচচত ওযলরন।‛ আফলন ঈভয 

ফলরন, ‚তঔন াচযয়া নাযাফ যদল চঙলরা, অয চতচন এঔান যথলও অয়াচ যদন।‛ আাফা গ্রলে আফলন 

ামায অওারানী এয নদগুলরা ী ফলর চবচত ওলযলঙন।  

আফলন ঈভয যথলও ভাআভুন চফন যভযালনয ূলত্র আফলন ভাযদুয়া ফণৃনা ওলযলঙনঃ চুভঅয চদন ঔুৎফা যদয়ায 

ভয় চতচন িাৎ ফলর ঈিলরন, ‚য াচযয়া, াালডয চদলও মা। ফালখয যক্ষওযা তযাঘায ওযলঙ।‛ 

যরালওযা এ ওথা শুলন এলও লযয চদলও তাওালত রাকলরা।  

অরী (যাঃ) ফলরলঙনঃ ঔুৎফা যলল যরালওযা তালও এ ফযাালয চচলে ওযলর চতচন ফরলরন, ‚য ভয়  

অভায ভলন লরা, ভুচযওযা অভালদয ভুরভান বাআলদয যাচচত ওলয াালডয াদলদল চতক্রভ 

ওযচঙলরা। এ ভহুুলত ৃঅক্রভণ ওযলর তাযা ওলরআ চনত অয যাচচত লফ, এ ওাযলণ অভায ভুঔ চদলম এ 

ব্দগুলরা যফচযলয় যকলঙ।‛এও ভা য এও ফযচক্ত চফচলয়য ুংফাদ চনলয় এলর য ফরলরা, ‚অভযা 

ঈভলযয অয়াচ শুলন াালেয চদলও যমলতআ অল্লা অভালদয চফচয় যদন।‛  

দারালমর গ্রলে অভয চফন াচযলয ফযাত চদলয় অফু নাইভ চরলঔলঙনঃ ঈভয চুভঅয ঔুৎফা যদয়ায এও 

মৃালয় দুআ থফা চতনফায ফরলরন, ‚য াচযয়া, াালডয চদলও মা।‛ এযয অফায ঔুতফা চদলত 

রাকলরন। ঈচস্থত চনতায ভলধয যওঈ যওঈ ফরলরন, তালও ঈন্মাদনায় যলয়লঙ। ঈভলযয ালথ অবু্দয 

যভান চফন অঈপ চফনা ংলওালঘআ ওথা ফরলতন। চতচন ফরলরন, ‚অচ অচন এভন ওাচ ওযলরন, মায 

ওাযলণ যরালওযা অনায ফযচক্তত্বলও বৎনা ওযলঙ।‛ ঈভয ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, অচভ য ভয় 

চস্থয লয় ডচঙরাভ, মঔন যদঔরাভ ভুরভানযা রডাআ ওযলঙ, অয ত্রুযা াালডয চদও যথলও তালদযলও 

ফরুদ্ধ ওলয যপলরলঙ। তঔন অচভ অয চনলচলও ধলয যাঔলত াচযচন, অনালতআ ফলর যপররাভ -  

াালডয চদলও মা।‛এযয যণাঙ্গন যথলও াচযয়ায চঘচি চনলয় এও দূত এলরা। চঘচিলত যরঔা চঙর “  

‚চুভঅয চদন দুভলনয ালথ রডাআ ঘরচঙর। এও মৃালয় অভযা যাচলয়য দ্বাযপ্রালন্ত ঈনীত। এভন ভয় 

চিও চুভঅয নাভালময ভয় অভযা শুনলত যরাভ “  ‘াচযমা, াালডয চদলও মা।’ এ অমাচ যলয় 

অভযা াালডয চদলও যকরাভ অয চফচম চনৃ ওযরাভ।‛অভয চফন ালয ফরলরন, ‚যচদন মাযা 

‘ঈভযলও ঈন্মাদনাম যলমলঙ’ ফলর ভন্তফয ওলযচঙর, তাযা ফরলরা “  ‘এ ফআ ঈদ্ভি ওথা।’ ‛ 
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আফলন ঈভয যথলও পায়ালয়দ গ্রলে অফুর ওাচভ চফন ফুযান ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয এও ফযচক্তলও নাভ 

চচলে ওযলর য ফরলরা, ‚চাভযা (সু্ফচরঙ্গ)।‛চতচন চচলে ওযলরন, ‚ফাফায নাভ ? ‛ য ফরলরা,  

‚চাফ (চিচঔা)।‛ চতচন প্রশ্ন ওযলরন, ‚যকালত্রয নাভ ? ‛ য ফরলরা, ‚যওা (অগুন)।‛ চতচন চালনালত 

ঘাআলরন, ‚যওাথায় থালওা ? ‛ য ফরলরা, ‚চযযা (ঈত্তপ্ত াথুলয মভীন)।‛ চতচন ফরলরন, ‚চযযা 

যওাথায় ? ‛ য চফাফ চদলরা, ‚নাতী (লরচরান চিচঔা)।‛ চতচন ফরলরন, ‚চযফালযয যঔাৌঁচ না, তাযা 

ুলড ভলযলঙ।‛ য যরাও চকলয় যদঔলরা চতযআ তাআ। অগুন যরলক ফ ুলড যকলঙ। (খিনাচি) ভাচরও প্রভুঔ 

এবালফ ফণৃনা ওলযলঙন।  

অর- অভাত গ্রলে ওালয় আফলন ািালচয ফযাত চদলয় অফু াআঔ চরলঔলঙনঃ ঈভয চফন অ ওতৃৃও 

(চভয - নুফাদও) চফচচত মায য চভযফাী তায ওালঙ এল ফরলরা, ‚অভালদয ঘালাফাদ নীর নলদয 

প্রফালয ঈয চনবৃযীর। নীর নদ শুচওলয় যকলর প্রাঘীন নীচত নুমায়ী নীর নলদয প্রফা যফকভান ওযলত 

য়।‛ অভয চফন অ ফরলরন, ‚য প্রাঘীন নীচত চও ? ‛ তাযা ফরলরা, ‚ঘাৌঁলদয এওাদতভ যচনীলত এও 

চফফাচত মুফচতয ফাফালও যাচী ওলয তালও ঈন্নতভালনয যাাও  রংওাযাচদ চেলয় নীর নলদ চনলক্ষ 

ওচয।‛ অভয ফরলরন, ‚আরাভ ূলফৃয প্রথা যচত ওলযলঙ, তাআ যতাভযা তা ওযলত ালযা না।‛ চওঙচুদন 

য নীর নলদয প্রফা যথলভ যকলর চওঙ ুচভযফাী অভয চফন অলয চনললধাো ভানয ওযায ভনচস্থয ওযলর 

অভয চফন অ চফলমচি চঘচি চদলয় অচভরুর ভচুভনীন ঈভয পারুও (যাঃ) যও চানালরন। ওলয়ওচদন য 

অচভরুর ভুচভনীন ঈভয (যাঃ) চফালফ এ চঘচি চরঔলরন “  ‚তচুভ ুন্দয চঘচিআ চদলয়লঙা, এফ প্রথা ঈৎঔালতয 

চনযআ আরালভয অচফবৃাফ। এ চঘচিয ালথ মুক্ত এওচি যভাোলনা ওাকলচয িুওলযা চদরাভ, মা নীর নলদ 

যপলর চদলফ।‛ এ চঘচি অভয চফন অলয ালত যৌৌঁঙলর চতচন যআ যভাোলনা ওাকচচি ঔুরলরন। তালত চরঔা 

চঙর “  ‚অল্লায ফান্দা অচভরুর ভুচভনীন ঈভলযয ক্ষ লত নীর নলদয ফকচতয চনয প্রশ্ন ওযচঙ, তচুভ মচদ 

চনলচয চক্তলত প্রফাচত , তলফ তুচভ অয ওঔলনাআ প্রফাচত লয়া না; অয মচদ অল্লা তাঅরা  প্রফাচত 

ওলযন, তালর যআ এও  চদ্বতীম ভাচক্তধয প্রচতারলওয ওালঙ অভায অলফদন - যতাভালও প্রফাচত 

ওরুন।‛ অভয চফন অ ওাকলচয িুওলযাচি শুওতাযা ঈদলয়য চওঙকু্ষণ অলক নীর নলদ যপলর যদন। ওালর 

খুভ যথলও ঈলি চভযফাী যদঔলরা, অল্লা তাঅরা এও যালতআ নীর নলদ যলার াত াচনয তযঙ্গ ৃচষ্ট 

ওলযলঙন। অয যচদন যথলও অল্লা তাঅরা চভযফাীয এআ প্রথা ফি ওলয যদন।  

তালযও চফন চাফ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ফযচক্ত ঈভযলও তয চভথযায চভেলণ চওঙ ুওথা 

ফরচঙলরন। ঈভয ওঔলনা তালও থাভলত ফলরন, অফায ওঔলনা ফরলত ফলরন, ফললল য ফরলরা, ‚অচভ 

অনালও মা ফলরচঙ তা তয। তলফ যম ফ ওথায যপ্রচক্ষলত অভালও থাভলত ফলরন, তা চঙর চভথযা।‛াান 

ফলরলঙন, ‚ওথায ভলধয চভচেত চভথযা ংিুওু ঈভয চঘচহ্নত ওযলত াযলতন।‛ 
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অফু হুদাফা াভী যথলও দারালয়র গ্রলে ফায়াওী ফণৃনা ওলযলঙনঃ আযাওফাী তালদয কবৃনযলও াথয 

যভলযলঙ, এআ ংফাদ যলয় ঈভয যক্রাধাচন্বত লম ফাচড যথলও যফচযলয় এলরন। যচদন তায নাভাম বরু 

য়ায় নাভাম লড এ দুঅ ওযলরন “  ‚য অল্লা, তাযা নাভাম কেচভর ওলযলঙ, তালদয প্রচতচি ওাচ 

কডচভর ওলয চদন। তালদয প্রচত ফনু াওীপ যকালত্রয এও যঙাওোলও ঘাচলয় চদন, যম চালচরয়ালতয মুলকয 

তযাঘালযয ভত তালদযলও ান ওযলফ এফং য তালদয বালরা ওাচ গ্রণ ওযলফ না অয ঔাযা ওালচয 

াচতর  ক্ষভা ওযলফ না।‛ গ্রেওায ফলরলঙন, ‚যঙাওডা ফরলত চতচন ািাচ চফন আঈুপ াওাপীলও 

ফুচছলয়লঙন।‛ আফলন রাীঅ ফলরন, ‚য যঙাওডায তঔন চন্মআ য়চন।‛ 

 

বযা  

অঔচরপ চফন ওালমলয ফযাত চদলয় আফলন াদ চরলঔলঙনঃ অভযা অচভরুর ভুচভনীন ঈভলযয দযচায় ফা 

চঙরাভ। এভন ভম এও ফাৌঁদীলও ায লত যদলঔ অভযা ফররাভ, ‚এ অচভরুর ভুচভনীলনয ফাৌঁদী।‛ 

অচভরুর ভুচভনীন ফরলরন, ‚এ অচভরুর ভুচভনীলনয ফাদী নয়, তায চনয ফাৌঁদী যাঔা সফধ নয়।‛অভযা 

ফররাভ, ‚তালর চও যাঔা সফধ ? ‛ চতচন ফরলরন, ি অয ঈভযা’য চনয ীত  কযলভয দুচি ওাড 

এফং চনচ চযফালযয ঔামায ঔযঘ ঙাডা ঈভলযয ওালঙ অয চওঙ ুযাঔা সফধ নয়। এিা চতাধাযণ এও 

ওুযাআলয চীফন মালনয দৃষ্টান্ত। যাফী (ফণৃনাওাযী) ফলরলঙন, ‚এযয যথলও অভালদয ফস্থা চঙর 

তাআ।‛  

াচমভা চফন ঙাচফত ফলরলঙন, ‚চতচন এ লত ৃানওতাৃ চনলয়াক ওলয ািালতন যম “  তওুৃী যখাোয় অলযাণ 

ওযলফ না, ঈন্নত ঔাফায ঔালফ না, াতরা ওাড যলফ না এফং প্রলয়াচলন মাযা অলফ,  তালদয চনয 

চনলচয দযচা ফি যাঔলফ না। এভনিা ওযলর াচতর লমাকয চললফ চফলফচঘত লফ।‛  

আওযাভা চফন ঔাচরদ ফলরলঙন যম, ঈভযলও াপা, অবু্দল্লা প্রভুঔ ফরলরন, ‚অচন ঈন্নতভালনয অামৃ 

গ্রণ ওযলর অল্লা তাঅরায ওাচ ওযায যক্ষলত্র চক্ত চৃন ওযলত াযলফন।‛ চতচন ফরলরন, ‚এিা চও 

যতাভালদয ওলরয চবভত ? ‛ তাযা ওলর যাৌঁ ূঘও ঈত্তয চদলর চতচন ফরলরন, ‚যতাভালদয ুচঘচন্তত 

চবভত ? ‛ তাযা ওলর যাৌঁ ূঘও ঈত্তয চদলর চতচন ফরলরন, ‚যতাভালদয ুচঘচন্তত ভতাভলত অচভ ধনয। 

তলফ এ াী লথআ অভায দুআ ফিুলও (যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ  অফু ফওয চদ্দীওলও -

নুফাদও) যলয়চঙ। অল্লা না ওরুন, মচদ এ াী থ ফচৃন ওচয, তালর অয অচভ দুআ ফিুয ভমৃাদা চৃন 

ওযলত াযলফা না।‛  

ওচথত অলঙ, এও াভানয দুচবৃলক্ষয ফঙয যথলও চতচন চখ এফং সতর চাতীম ঔাফায ঔায়া যঙলড যদন। 
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আফলন অফী ভারীওা ফলরলঙনঃ ঈভযলও বালরা ঔাফায ঔায়ায চনয ঈওফা চফন চপযওদ নুলযাধ চানালর 

চতচন ফরলরন, ‚অপলা! অচভ এ ল্প চদলনয চচলন্দকীয ুণযগুলরা চও ফ যঔলয় যপরলফা ? ‛  

াান ফলরলঙনঃ এওচদন ঈভয তায যঙলর অললভয ওালঙ এল তালও যকাত যঔলত যদলঔ ফরলরন, ‚তচুভ 

চও ঔালিা ?‛ অলভ ফরলরন, ‚অচ যকাত যঔলত অভায ভন যঘলমচঙলরা।‛ ঈভয ফরলরন, ‚যতাভায ভন 

মা ঘাআলফ, তাআ চও যঔলত লফ ?  যম ফভম চনলচয ভনভলতা ঔায়, যওালর তালও যঘায চললফ াফযতর  

ওযা লফ।‛  

অরাভ ফলরলঙনঃ এওচদন ঈভয (যাঃ) ফরলরন, ‚অভায ভন ভাঙ যঔলত ঘাআলঙ।‛ তায যকারাভ আযপা 

নাভও ঈলি ঘলড ঘায ভাআর দূলয ভাঙ অনলত মায়। যছারা বচত ৃয ভাঙ চওলন। যপযায লথ ঈি াৌঁচওলয় দ্রুত 

অলত চকলয় ঈি খালভ চক্ত লয় লে। চতচন ফরলরন, ‚ভাঙ যালঔা, অলক ঈি যদঔলফা।‛ চতচন ঈলিয ওালঙ 

যকলরন অয ঈলিয ওালনয চনলঘ চফনু্দ চফনু্দ চভালনা খাভ যদলঔ ফরলরন, ‚তচুভ এলও যকার ওযাচন। 

অভায আিায ওাযলণ এ শুলও লতওু ওষ্ট চদলয়লঙা। অল্লায ওভ, অচভ এ ভাঙ পষ্ৃআ ওযলফা না।‛ 

ওাতাদা (যাঃ) ফলরলঙনঃ ঈভয ঔরীপা থাওাওালর চতচন ঘাভডায তাচরমুক্ত পািা ওাড লে থ চদলম 

ফাচালয চকলয় যরাওলদয চষ্টাঘায চক্ষা চদলতন অয তালদযলও াফধান ওযলতন। যওালনা যফাছা যদঔলর চতচন 

তা চনচ ওাৌঁলধ ঈচিলম চনলয় ফাচডলত যৌৌঁলঙ চদলতন।  

অনা ফলরলঙনঃ ঈভলযয চাভায যঙলন ঘাযচি তাচর যদলঔচঙ।  

অফু ঈভান নাদী ফলরলঙনঃ ঈভলযয ায়চাভাম ঘাভোয চি রাকা যদলঔচঙ।  

অবু্দল্লা চফন অলভয চফন যফীঅ ফলরলঙনঃ অচভ ঈভলযয ালথ ি ওলযচঙ। পলযয ভয় চথভলধয চতচন 

যওান তাৌঁফু কােলতন না, ফযং কালঙয ডালর ওম্বর থফা ওাড িাচনলয় তায ঙায়ায় ফলতন।  

অবু্দল্লা চফন ইা ফলরলঙনঃ ওান্নায াচন প্রফাচত লত লত ঈভলযয যঘাযায় ওালরা দাক লড চকলমচঙলরা। 

ওঔন চতচন মীপায অয়াত চতরায়াত ওযলত ওযলত লে যমলতন। ভানুল ুস্থ যবলফ যদঔলত অলতা। 

অনা ফলরলঙনঃ অচভ এও ফাকালন যকরাভ। যদয়ালরয এ প্রান্ত যথলওআ প্রালন্ত ফস্থানযত ঈভলযয অমাচ 

শুনলত যরাভ। চতচন ফলরলঙন, ‚য ঈভয, যওাথাম তুচভ, অয যওাথায় অচভরুর ভুচভনীলনয ভমৃাদা  ম্মান। 

অল্লা তাঅরালও বয় ওলযা, নালর চতচন াচতর  চদলফন।‛  

অবু্দল্লা চফন অভয চফন যফীঅ ফলরলঙনঃ অচভ ঈভযলও যদঔরাভ চতচন ভাচি যথলও এওচি তৃণঔণ্ড ঈচিলম 

ফরলরন, ‚ায়! অচভ মচদ এ তৃণঔণ্ড তাভ, তালর অচভ ভাতকৃলবৃ অতাভ না এফং অচভ অয অচভ তাভ 

না।‛ 
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অবু্দল্লা চফন অভয চফন াপ ফলরলঙনঃ এওচদন ঈভয াচনয ভও চলি চনলয় মাচিলরন। যরালওযা তায 

এ অঘযলণ চফচস্মত লর চতচন ফরলরন, ‚অভায ভলধয কফৃ  ংওায এললঙ। পলর তা ঔফৃ ওযচঙ।‛ 

ভুাম্মদ চফন চযীন ফলরনঃ ঈভলযয শ্বশুয এল ফাআতরু ভার যথলও চওঙ ুঘাআলর চতচন বীচত প্রদৃন ওলয 

ফরলরন, ‚অচন চও ঘান যম, অচভ অল্লায ওালঙ প্রতাযও ফাদা চললফ চঘচহ্নত লয় থাচও ? ‛ এযয 

চতচন চনচ তচফর যথলও দ াচায চদযাভ প্রদান ওযলরন।  

নাঔয়ী ফলরলঙনঃ ঈভয চনচ ানাভলর ফযফা- ফাচণচয ওযলতন।  

অনা ফলরলঙনঃ ঈভয দুচবৃলক্ষয ফঙয যথলও চখ ঔায়া যঙলড যদন। এওচদন চতচন ভাঔন অয সতর চাতীম 

ঔাফায যঔলর তায যলি ীডা যদঔা যদয়। য ভম চতচন অগুর ঈচঘলয় ফরলরন, ‚দুচবৃলক্ষয ফঙয যথলও 

অভায খলয যতভন চওঙ ুযনআ।‛  

ুপয়ান অয়না ফলরলঙন যম, ঈভয ফলরলঙন, ‚যম অভায ক্রচি চঘচহ্নত ওলয যদয়, য ফযচক্ত অভায চপ্রয়।‛ 

অরাভ ফলরলঙন, ‚অচভ ঈভযলও যখাডায ওান ধলয রাপ চদলম শ্বালযাণ ওযলত যদলঔচঙ।‛  

আফলন ঈভয ফলরলঙনঃ অচভ ঈভযলও যাক ওযলত যদলঔচন। অল্লায চমচওয, অল্লায বয় অয ওুযঅন 

চতরায়াত ঙাডা তায যাক যমলতা না।  

ঈভয ম্পলওৃ অরাভলও চফরার চচলে ওযলরন, ‚অচন ঈভযলও যওভন যদলঔলঙন ? ‛ চতচন ফরলরন,  

‚ঈভয এওচন ঔাচি ভানুল। চওন্তু যযলক যকলর তাৌঁলও থাভালনা ভুচওর লম ডলতা।‛ চফরার ফরলরন, ‚য 

ভম অচন ওুযঅলনয অয়াত াি ওযলতন না যওন ?  চতরামাত ওযলর তায যাক ঘলর মায়।‛  

অয়াচ চফন াওীভ তায চতা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ঈভলযয াভলন চখ চদলম যান্না ওযা যকাত 

যদয়া লর চতচন তা যঔলত স্বীওায ওলয ফলরন, ‚এ দুচি (চখ অয যকাত -  নুফাদও) ৃথও থৃও ঔাফায। 

এ দুচিলও এওলত্র যান্না ওযায প্রলমাচন চঙর না।‛  

এ মৃন্ত ঈচল্লচঔত খিনাগুলরা আফলন াদ চরচফদ্ধ ওলযলঙন।  

াান যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয ফলরলঙন, ‚এওচন অভীযলও নয অভীলযয স্থালন 

চযফতলৃনয ভাধযলভ যরাওলদয ংলাধলনয থলও চ ভলন ওচয।‛ 
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প্রওচৃত  সফচষ্টয 

আফলন াদ অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম মযত ময ফলরলঙনঃ অচভ ভদীনাফাীয ালথ ইদকাল মাফায 

ভয় ঈভযলও ালয় যৌঁলি যমলত যদঔরাভ। চতচন তঔন ফৃদ্ধ, অয ফাভ ালত যফচ ওাচ ওযলতন। চতচন চঙলরন 

যকাধূভ ফলণৃয, ভাথায ঘুর চযস্ত্রাণ োয ওাযলণ ছলয মাম। রম্বা দমুকর অয ফায যঘলয় ঈৌঁঘু চঙলরন। 

ফায ভালছ দাৌঁডালর ভলন লতা, চতচন শুয চলি অলযাণ ওলযলঙন।  

লওদী ফলরলঙন, ‚মাযা ঈভযলও যকাধভূ ফলণৃয ফলরলঙন, তাযা দুচবৃলক্ষয ফঙয যথলও যদলঔলঙন। চতচন সতর 

চাতীয় ঔাফায যঔলয় চযফতনৃ লয় মান।‛  

আফলন ঈভয যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ চতচন রার াদা চভচেত ফলণৃয চধওাযী চঙলরন। প্ররচম্বত 

দমুকর, ছযা ঘুর অয ফৃদ্ধতায ঙা তায ভালছ যদঔা যমলতা।  

ঈফালমদ চফন ঈভালয়য ফলরলঙন, ‚ওলরয যঘলয় তালও ঈৌঁঘু ভলন লতা।‛  

অভা চফন অওমা ফলরলঙন, ‚চতচন ফাভ ালত ওর ওাচ ওযলতন।‛  

অফু দুচা অতা যদ্দী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয রম্বা দমুকর অয যভািা তাচা চঙলরন। 

তায লনও ঘুর ছলয মাম। চতচন রাচরভামুক্ত ফড ফড যকালপয চধওাযী চঙলরন।  

আফলন অাচওয স্বযচঘত আচতা গ্রলে চরলঔলঙনঃ ঈভলযয ভা লরন ানতাভা চফনলত চাভ চফন ভকুীযা। 

থৃাৎ, তায ভা অফু চাললরয যফান, অয অফু চালর তায ভাভা। 

  

চঔরাপত  

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয চীফদ্দাম ঈভয চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায ভলনানীত যান ১৩ চচযীয 

চাভাচদঈর ঈঔযা ভাল।  

মুযী ফলরলঙনঃ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) যমচদন আলন্তওার ওলযন ১৩ চচযীয চাভাচদঈর ঈঔযা ভালয ২২ 

তাচযঔ ভঙ্গরফালয ঈভয ঔরীপা ভলনানীত যান। (াচওভ)  

তায মুলক আরালভয ফড ফড চফচয় চচৃত য়।  

১৪ চচযীলত চি  প্রবাফ চফতর ালযয ভাধযলভ দালভও, চিয ভাধযলভ াভ  ফাঅরাফািা, প্রবাফ চফতর ায 

ওলয ফযা  আরা চফচয় য়। ১৪ চচযীলত চতচন তাযাফীয নাভালময চনয যরাওলদয ভলফত ওলযন। 

(অওাযী) 
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১৫ চচযীলত প্রবালফয ভাধযলভ ঈযয়ান, অয চিয ভাধযলভ তফযীয়া চফচচত য়। এ ফঙলযআ আয়াযভুও অয 

ওালদচয়ায খিনা খলি। (আফলন চাযীয) এ ফঙয মযত াদ ওপুা নকযী ঈন্নত  ভৃদ্ধ ওলযন। এ ফঙয 

যথলও ঈভয বাতা, ফৃচত্ত  প্রাচনও ওালচয চনয দপতলযয প্রফতনৃ ওলযন।  

১৬ চচযীলত অমাম অয ভাদালয়ন ভুরভানলদয ওযতরকত ম। চওাযায যাচপ্রালদ াদ চুভঅয 

নাভাম লডন, এিা চঙর আযালওয ভাচিলত ফৃপ্রথভ চুভঅয নাভাম। এিা ৬ চচযীয পয ভালয খিনা। এ 

ফঙয চারুরায খিনা খলি অয আয়ামুচযদ চফন চওযা যাচচত লয় যালয়য চদলও াচরলয় মায়। তাওযীত 

ভুচাচদলদয তর কত য়। ঈভলযয অকভলন ফাআতরু ভওুাদ্দা চফচচত য়। চতচন চাফায় তায ুপ্রচদ্ধ বালণ 

যদন। এ ফঙলযআ মুলদ্ধয ভাধযলভ ওানচযীন অয ুরুচ এফং চিয ভাধযলভ চরফ, আনতাওীয়া, চভনাচা অয 

ওাযচওা চফচচত য়। এ ফঙয যচফঈর অঈয়ার ভাল অরীয যাভলৃ ঈভয ঐচতাচও চচযলতয চাফ 

যথলও চচযী ফললৃয প্রফতনৃ ওলযন। 

১৭ চচযীলত চতচন ভচচলদ নফফীয ম্প্রাযণ ওলযন। চচালচ দুচবকৃ্ষ যদী চদলর ঈভয (যাঃ) অব্বা 

(যাঃ) যও ালথ চনলয় আলতওায নাভাম অদায় ওলযন। চনয়ারুর অরাভা যথলও আফলন াদ ফণৃনা 

ওলযলঙন, ‚ঈভয যচদন যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাদয ভুফাযাও লে আলতওায 

নাভাম লেন।‛ আফলন ঈভয ফলরলঙন, ‚চতচন অব্বালয াত ধলয ঈলধ্বৃ তলুর দুয়া ওলযন “  ‘য অল্লা,  

অভযা ায়ীন ফান্দা অনায যাূলর ভাওফুলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঘাঘালও ীরা ওলয 

অযম ওযচঙ, শুষ্কতা ঈচিলয় চনন অয যভলতয ফাচযধাযা ফলৃণ ওরুন।’ ‛ এ দুয়া ওলয চপলয না অলতআ 

ভুলরধালয ফৃচষ্ট অযি য়। এ ফঙয চিয ভাধযলভ অয়াম চফচয় য়। 

১৮ চচযীলত চিয ভাধযলভ চনাুলযয চওয়দং এফং রোআলয়য ভাধযলভ ারয়ান, ফাী, াভাত,  

াযান, নাীফীন, যভৌুর, তায াশৃ্বফতীৃ ঞ্চর অয চাচময়ালয় অযলফয চধওাং ঞ্চর আরালভয 

ঙায়াতলর অল। চওঙ ুঐচতাচলওয ভলত, চাচমযালয় অযলফয চধওাং ঞ্চর চিয ভাধযলভ চফচচত য়। 

১৯ চচযীলত চওাচযমা অয ২০ চচযীলত চভয মুলদ্ধয ভাধযলভ ভুরভানলদয ালত অল। ওালযা ওালযা 

ভলত, আষ্কান্দাচযয়া ঙাো যকািা যাচয চিয ভাধযলভ চচৃত য়। অরী চফন যাফফা ফলরলঙন, ‚যকািা 

চশ্চভাঞ্চর মুলদ্ধয ভাধযলভ চফচচত য়।‛ এ ফঙয ততয চফচয় য়, যযাভ ম্রাি যলরাওকভন ওলযন,  

ঈভয ঔায়ফায  নাচযান যথলও আহুদীলদয যফয ওলয যদন এফং ঔায়ফায  য়াচদঈর ওুযা ফণ্টন ওলযন।  

২১ চচযীলত আস্কান্দাচযমা অয চনান্দ মুদ্ধ ওলয চৃলনয য নাযফ চফলশ্ব অয যওালনা ফালধযয দর 

যআলরা না।  

২২ চচযীলত মুদ্ধ ফা চিয ভাধযলভ অমাযফাআচালনা এফং মুদ্ধ ওলয চদনুয, ভাফাদন  াভদান চয় য়। এ 

ফঙয অফরাুর অযফ, অওায অয ওুভ তর কত য়। 
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২৩ চচযীলত ওাযভালন াচচতর ান, ওাভযালনয াাচড ঞ্চর, অফাান অয এয াশৃ্বফতী চনদ চফচচত 

ম। এ ফঙলযয যল চদলও াি যথলও চপলয অায য ঈভয ীদ যান।  

াইদ চফন ভুামযাফ ফলরলঙন, ‚ঈভয চভনা যথলও ভিাম প্রতযাফতলৃনয য ঈি যথলও যনলভ অভালনয চদলও 

াত তলুর এ দুয়া ওযলরন -  য অল্লা, অচভ ফৃদ্ধ লম যকচঙ, চক্ত হ্রা যলমলঙ, আিাচক্ত চফচক্ষপ্ত লম 

লডলঙ। এযয অচভ ওভৃণয লম ডফ অয অভায চফলফও যরা ালফ। তএফ অভালও অনায ওালঙ 

অফান ওরুন।‛ তঃয চমরি ভা যল না লতআ চতচন ীদ যান । (াচওভ)  

অফু াচরহু াভান ফলরলঙন যম, ঈভযলও ওাফ চফন অফায ফলরলঙন, ‚অচভ যতৌযালত যদলঔচঙ, অচন 

ীদ লফন।‛ ঈভয ফরলরন, ‚এ চও ওলয ম! অচভ অযলফ থাওলফা, থঘ ীদ লম মালফা ? ‛  

অরাভ ফলরলঙন যম, ঈভয দুয়া ওযলরন, ‚য অল্লা, অভালও অনায লথ, অনায াফীলফয লয 

াাদাত চৃলনয যৌবাকয দান ওরুন।‛ ( ফুঔাযী) 

ভাদান চফন অফী তারা ফলরলঙন যম, ঈভয তায এও বাললণ ফলরলঙন, ‚অচভ স্বলে মা যদঔরাভ তায ফযাঔযা 

লি, অভায ভৃতুয ঔুফআ চনওিফতী। এ মৃালম ঈম্মলতয যরালওযা অভালও চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায ভলনানীত 

ওযায ওথা ফরলঙ। ভলন যাঔলফ, অল্লা তাঅরা তায দ্বীন অয চঔরাপতলও চনচশ্চহ্ন ওযলফন না। ভৃতুয অভায 

ঙ্গী লর দ্বীন অয চঔরাপত অভায াথী নম। অভায য (লআ) ঙমচন -  মালদয ফযাালয যাুরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চান্নালত মাফায ুংফাদ চদলমলঙন, তালদয যাভৃক্রলভ ঔরীপা চনফৃাঘন 

ওযলফ।‛ (াচওভ)  

মুযী ফলরলঙন, ‚ঈভলযয নীচত চঙর, চতচন ভদীনা যীলপ যওালনা মুফওলও েুওলত চদলতন না। এওফায ওপুায 

ানওতাৃ ভুকীযা চফন যাফা ঔরীপা ঈভলযয ওালঙ চঘচি চরঔলরন যম, ‚অভায চনওি এওচন দক্ষ ওাচযকয 

মুফও যলমলঙ, য ঈন্নতভালনয নওা সতচয ওযলত ালয। অচন নুভচত চদলর অচভ তালও াচিলম চদলফা।‛ 

ঈভয নুভচত চদলরন। ওপুাম মযত ভুকীযা য মুফলওয ঈয ভাচও এও যদযাভ ওয চনধৃাযণ ওলয 

যযলঔচঙর। য ভদীনাম এল যআ ফযাালয মযত ঈভলযয ওালঙ চবলমাক ওযলর চতচন ফরলরন, ‚এ ওয 

যতা যফচ চওঙ ুনম।‛ এ ওথা শুলন য মুফও যক্রাধাচন্বত লম দাৌঁলত দাৌঁত চলল ঘলর যকলরা। দুআ- চতন চদন য 

ঈভয তালও যডলও ফরলরন, ‚অচভ শুনরাভ, তচুভ নাচও ফলরলঙা যম, অচভ ঘাআলর এভন এও ঘাচি সতচয 

ওযলফ, মা ফাতাল ঈডলফ ? ‛ য ফরলরা, ‚অচভ অনায চনয এভন এও ঘাচি সতচয ওযলফা, মা চঘযচদন 

ভানুল ভলন যাঔলফ।‛ য ঘলর যকলর চতচন ফরলরন, ‚এ মুফও অভালও তযা ওযায হুভচও চদলম যকলরা।‛ 

এওচদন য ীযা ওািা দুআ ধাযচফচষ্ট এওচি ঔিয চাভায চনলঘ রুচওলম ভচচলদয এও যওালণ এল ফল,  

অয এচদলও ঈভয নাভালময চনয যরাওলদয চাচকলয় চদচিলরন। তায চনওিফতীৃ লর য তায যীলয ঔিয 

চদলয় চতনফায অখাত ওলয। (আফলন াদ) 
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অভায চফন ভাআভুন অনাযী ফলরলঙন, ‚ভুকীযায যকারাভ অফু মুমুমা এয দুআ ধায চফচষ্ট ঔিলযয অখালত 

ঈভয ীদ যান, অয তায ালথ চঙলরন এভন ফালযাচন অত যান, মালদয ভলধয ঙমচন ভাযা মান।‛ 

অফু যালপ ফলরলঙনঃ ভুকীযায যকারাভ অফু মুমুমা ঘাচি সতচয ওযলতা। চতচন তায ওাঙ যথলও সদচনও ঘায 

চদযাভ যাচস্ব অদাম ওযলতন। য ঈভলযয ওালঙ এলর এ ফযাালয চবলমাক দালময ওলয 

ফরলরা, ‚অচভরুর ভুচভনীন, ভুকীযা অভায প্রচত ওলিাযতা অলযা ওলযলঙন। অচন তালও াফধান 

ওরুন।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ যতাভায ভচনলফয ালথ বালরা অঘযণ ওযলফ।‛ ঈভলযয আলি চঙর চতচন এয 

ফযাালয ভুকীযায চনওি ুাচয ওযলফন। চওন্তু এ ওথা তায ঙন্দ না মাম য যাকত স্বলয ফরলরা, ‚য 

অচভরুর ভুচভনীন, অচভ ঙাডা ওলরআ ুচফঘায যলমলঙ।‛ য ঔরীপালও তযা ওযায আিাম চফল চভচেত 

ঔিয চনলচয ওালঙ যাঔলত রাকলরা। ঈভয পচয নাভালময ভম মঔন ওাতায যাচা ওযায ওথা ফরচঙলরন,  

চিও তঔন অফু মুমুমা ঈভলযয াভলন এল করা ধলয চলিয ঈঘু ংল ঈমৃুচয দুচি অখাত ওলয। চতচন 

লড যকলর য নযলদয ঈয অখাত ওযলর যতলযাচন অত যান, মালদয ভলধয ঙমচন চনত যান। তঔন 

ূলমৃাদলময ভম ভাকত প্রাম। অবু্দয যভান চফন অঈপ যঙাি ূযা চদলম নাভাম যল ওযলরন। ঈভযলও 

তায খলয চনলম মামা লরা। তাৌঁলও দুধ ান ওযালনা লর ক্ষতস্থান চদলম তা যফচযলম এলরা। যরালওযা ান্ত্বনা 

চদলম ফরলরন, ‚যওালনা ক্ষচত যনআ, অচন চঘন্তা ওযলফন না।‛ চতচন ফরলরন, ‚মচদ তযায ভলধয ঔাযাচ 

থালও, তফু অচভ চনত লফা।‛ যরালওযা তায প্রংা ওযলত রাকলরন। চতচন ফরলরন, ‚অল্লায ওভ,  

মঔন অচভ দুচনমা যথলও ঘলর মালফা, দুচনমায যওালনা যবাকচফরা অভালও প্রতাচযত ওযলফ না, অনন্দ 

চদলফ না। তলফ যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াঘমৃ অভালও ঙ্গ চদলফ এফং এয মাৰ 

ালফা।‛ এযয আফলন অব্বা তায প্রংা ওযলর চতচন ফরলরন, ‚মচদ অভায ওালঙ দুচনমা বচত ৃস্বণৃ 

থাওলতা, তালর চওমাভলতয বমাফতায ওাযলণ অচভ তা ঈৎৃ ওযতাভ।‛ এযয চতচন অফায 

ফরলরন, ‚ঈভান, অরী, তারা, মুফাআয, অবু্দয যভান চফন অঈপ অয ালদয ভধয যথলও মায ফযাালয 

চধওাং যাম ম, তাৌঁলও ঔরীপা চনধৃাযণ ওযলফ।‛ এযয চতচন ীফ (যাঃ) যও নাভাম ডালনায চনলদৃ 

যদন। এযয যআ ঙমচন চতনচলনয ঈয দাচমত্ব ৃন ওলযন। (াচওভ)  

আফলন অব্বা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚য মুফও চঙর চি ঈাও।‛  

অভয চফন ভাআভুন ফলরলঙন যম, ঈভয ফরলরন, ‚অভায ভৃতয এভন যরালওয ালত লি, যম আরালভয দাফী 

ওলয না।‛ এযয চতচন তায ুত্র অবু্দল্লালও ফরলরন, ‚অভায ওচৃ চাফ ওলযা।‛ চাফ ওলয প্রাম ৮৬ 

াচায চদযালভয ওথা ফরা লর চতচন ফরলরন, ‚মচদ এ ওচৃ ঈভয চযফালযয ম্পদ যথলও চযলাধ লর 

অদাম ওযলফ, না লর ফনু অদীয ওালঙ ঘাআলফ। তফু যাধ না লর ওুযাআলদয ওাঙ যথলও চনলফ। অলমা 

চদ্দীওায ওালঙ চকলম তাৌঁলও ফরলফ -  দুআ ফিুয ওালঙ ভাচত মায চনয ঈভয নুভচত ঘাআলঙ।‛ 

অবু্দল্লা আফলন ঈভয তায ওালঙ যকলর অলমা (যাঃ) ফরলরন, ‚অচভ এ চামকাচি চনলচয চনয ংযক্ষণ 

ওযচঙরাভ। চওন্তু অচ এ ভহুুলত ৃঅচভ ঈভলযয অলফদনলও প্রাধানয চদচি।‛ অবু্দল্লা এল ফরলরন, ‚চতচন 

নুভচত চদলমলঙন।‛এ ওথা শুলন ঈভয অল্লা তাঅরায শুওয অদাম ওযলরন। যরালওযা ফরলরন, ‚য 
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অচভরুর ভুচভনীন, অনায চওঙ ুফরায থাওলর ীমত ওরুন। অচন ওাঈলও ঔরীপা চনধাৃযণ ওলয মান।‛ 

চতচন ফরলরন, ‚ঙমচন ঙাডা অয ওাঈলও চঔরাপলতয ওদায ভলন ওচয না।‛ চতচন ঙমচলনয নাভ ফরলরন। 

‚অভায যঙলর অবু্দল্লায ালথ চঔরাপলতয যওালনা ম্পৃক্ততা যনআ। াদ চীচফত থাওলর চতচনআ লতন 

চঔরাপলতয ওদায। চতচন যমলত ুযনআ, যতাভযা মালও আিা চনফৃাঘন ওযলফ। অচভ াদলও যওালনা 

যঔমানালতয ওাযলণ ফচঞ্চত ওচযচন।‛  

এযয চতচন ফরলরন, ‚অভায য যম ঔরীপা লফ,  তাৌঁলও ীমত ওযচঙ -  চতচন অল্লা তাঅরালও বম 

ওযলফন। ভুাচচয, অনায অয ওর চনাধাযলণয ালথ বালরা অঘযণ ওযলফন।” এবালফ চতচন লনও 

নীত ওযায য ভান প্রবুয াচন্নলধয ঘলর যকলরন।  

অভযা চানামা চনলম যকরাভ। অলয়া (যাঃ) যও ারাভ চদলয় অবু্দল্লা আফলন ঈভয ফরলরন, ‚অচন দাপন 

ওযায নুভচত চদন।‛ চতচন নুভচত চদলর অভযা তালও তায দুআ ফিুয াল দাপন ওযরাভ। তালও ভাচত 

ওযায য যরালওযা ঔরীপা চনফৃাঘলনয চলনয ভলফত লরা। অবু্দয যভান চফন অঈপ ফরলরন, ‚যাভৃ 

ওযায চনয প্রথলভ চতনচনলও যফলঙ যনমা মাম।‛ ুতযাং (যাভৃ ওযায চনয -  নুফাদও) মুফাআয মযত 

অরীলও, াদ মযত অবু্দয যভান চফন অঈপলও এফং তারা মযত ঈভানলও ভলনানীত ওযাম তাযা 

চতনচন থৃও লম মান। যঔালন চকলম অবু্দয যভান চফন অঈপ ফরলরন, অচভ ঔরীপা লত ঘাআ না। 

ুতযাং অনালদয ভলধয যথলও ওালযা অা থাওলর যদলঔ ুনযাম চতচন ফরলরন, ‚ভলনানীত ওযায দাচমত্ব 

অনাযা অভায ঈয যঙলড চদলত ালযন। অচভ ফৃলেষ্ঠলও ভলনানীত ওযলফা।‛ তাযা ম্মচত চদলর চতচন 

অরীলও থৃওবালফ যডলও চনলম চকলম ফরলরন, ‚অচন প্রথভ আরাভ গ্রণ ওলযলঙন এফং যাুরুল্লা’ য 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চপ্রমতভ  চনওিতভ। এচনয অচন চঔরাপলতয ওদায। মচদ অচভ 

অনালও ঔরীপা ভলনানীত ওচয, তালর অচন তায অনকুতয ওযলফন।‛ অরী ম্মচত চদলরন। চতচন 

ঈভানলও অরাদা যডলও তায ম্মচত চনলরন। এ ফযাালয ঈবলম ূণ ৃপ্রচতশ্রুচত চদলর চতচন ঈভালনয 

ালত ফাআ’ অত ওযলরন, এযয অরী ফাআঅত ওযলরন। 

ভুনাদ গ্রলে অভাদ চরলঔলঙন যম, ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অফু ঈফাদা চফন চাযযা যফৌঁলঘ থাওলর অচভ 

তাৌঁলও ঔরীপা ভলনানীত ওযতাভ অয এ চফললম অল্লা তাঅরা চচলে ওযলর ফরতাভ “  অচভ 

যাুরুল্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলত শুলনচঙ,  ‘প্রলতযও নফীয এওচন চফশ্বতর  যরাও থালওন,  

অয অভায চফশ্বতর  যরাও লরন অফু ঈফাদা চফন চাযযা।’ তাযয ভাঅচ চফন চাফার চীচফত থাওলর 

তালও ঔরীপা চনফৃাচঘত ওযতাভ, অয তায ফযাালয চচলে ওযা লর ফরতাভ “  অচভ যাুরলু্লালও 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলত শুলনচঙ, ‘ভাঅচ চফন চাফার চওমাভলতয চদন রাভালদয াভলন 

ফডআ ভমৃাদায ালথ অচফবূৃত লফন।’ ‛ 

ভুনাদ গ্রলে অভাদ চরলঔলঙন যম, অফু যালপ ফলরলঙন, ‚ভৃতুযয ভম চঔরাপলতয ফযাালয চচলে ওযা 

লর ঈভয ফরলরন, ‚অচভ অভায াথীলদয ভলধয ফযাও যরাব যদঔলত াচি।‛  
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ালরাভ ভারা অফু হুমামপা থফা অফু ঈফাদা চফন চাযযা চীচফত থাওলর তালদয ম্পলওৃ ফযআ 

যতাভালদয ফলর যমতাভ।‛  

ঈভয (যাঃ) চমরি ভালয ২৬ তাচযঔ ফুধফালয অত যান এফং ভুাযযভ ভাল যচফফালয যালত তালও 

ভাচত ওযা ম। তায ফম চনলম ভলতয চবন্নতা যলমলঙ। ৬৩, ৬৬, ৬১, ৬০, ৫৯, ৫৪ থফা ৫৫ ফঙয 

যফৌঁলঘ চঙলরন চতচন। মালওদীয ভলত, তায ফম ৬০ ফঙয।  

ীৰ চানামায নাভাম ডান।  

তালীফ গ্রলে যলমলঙঃ তায অংচিলত যঔাদাআ ওলয চরঔা চঙর -  

ٚاػظب ثبٌّٛد وفٟ  

তালযও চফন চাফ যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈলম্ম অমভান ফলরলঙন, ‚ঈভয ীদ মায য 

যথলও আরাভ দুফৃর লম লড।‛  

অবু্দয যভান চফন আমাায ফলরলঙন, ‚ঈভলযয ভৃতুযয চদন ূমৃগ্রণ লমচঙর।‛ 

 

প্রথভ প্রফচততৃ চফলমভূ 

অওাযী ফলরলঙনঃ ফৃপ্রথভ অচভরুর ভচুভনীন ফলর ঈভযলও লম্বাধন ওযা ম। চতচনআ ফৃপ্রথভ চচযী 

ফলৃ, ফাআতরু ভার, তাযাফী, ভদ ানওাযীলও অচচি ঘাফুও ভাযায চফধান, ভুতা চফলয় াযাভ, ফাৌঁদীয 

ন্তানলদয ফযফা ওযা চনচলদ্ধ, চানামায নাভালম ঘায তাওফীয যদমা, দপতয প্রচতষ্ঠা ওযা, লনও চফচম 

রাব ওলযন, বূচভয চযভা ওলযন, াভুচদ্রও লথ চভয যথলও ভদীনাম পরভরূ অভদানী ওলযন, দওায 

থৃ আরালভয ওালচ ফযফায না ওযা, পাযালমচ ালস্ত্র চযতযক্ত ম্পচত্ত ংীদাযকলণয ভলধয ফণ্টন ওযায 

ভম চওঙ ং চতচযক্ত লম যকলর তা নুফৃণ্টন ওযায অআনচি ংমুক্ত ওলযন, যখাডায মাওাত অদাম 

ওলযন এফং মযত অরীয ফযাালয যখালণা ওলযন ثمبأن لَا اطبي   এফং  لَا ا ا٠ذن    

অাওাযী ফণৃনা ওলযলঙন যম, আভাভ নফফী তামীফ গ্রলে চরলঔলঙন, ‚চতচন ফৃপ্রথভ ঘাফুও ভাযায চফধান 

প্রফতনৃ ওলযন।‛ 

আফলন াদ ফলরলঙন, ‚ঘাফুও ভাযায চফধান প্রফতলৃনয য যথলও এওথা প্রচদ্ধ লম মাম যম -ঈভলযয ঘাফুও 

যতাভায তলরামালযয যঘলম বমঙ্কয।‛ 
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আভাভ নব্বী ফলরলঙন, ‚চতচন ফৃপ্রথভ যগুলরালত চফঘাযও চনলয়াক, এফং ওপুা, ফযা, াভ, চভলয যাচস্ব 

অদাম ওলযন।‛  

আভাইর চফন চমমাদ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অরী চফন অফু তাচরফ যভমান ভাল এও 

ভচচলদয া চদলম মাফায ভম যঔালন প্রদী জ্বরলত যদলঔ ফরলরন -  অল্লা তাঅরা ঈভলযয ওফযলও 

অলরাচওত ওলযলঙন, অয চতচন অভালদয ভচচদ অলরালওাজ্জ্বর ওলযলঙন।‛ 

 

একালযাতভ চযলিদ 

আফলন াদ ফলরলঙন, ‚ঈভয এওচি গুদাভ চনভৃাণ ওলয যঔালন অিা, ঙাতু, যঔচুয, শুষ্ক চওচভ আতযাচদ 

ভুাচপযলদয চনয ংযক্ষণ ওযলতন। চতচন এ গুদাভ যথলও ভিা ভদীনায লথ মাতামাতওাযীলদয যফাদান 

ওযলতন। চতচন ভচচলদ াথলযয ভালছ সতচয ওলযন। চচালচয আহুদীলদয ালভ অয নচযালনয আহুদীলদয 

ওপুাম চনফৃান যদন। চতচনআ ভাওালভ আফযাীভলও ফতভৃান স্থালন স্থান ওলযন, ূলফৃ তা ওাফা ংরি চঙর।‛ 

 

  

চওঙ ুখিনাফরী  

অমালমর গ্রলে অওাযী, ওফীয গ্রলে তাফাযানী এফং আফলন চাফ যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু 

ফওয চফন ুরামভান চফন অফী াাভালও ঈভয চফন অবু্দর অমীম অচভরুর ভুচভনীন ব্দদ্বলয়য ঈৎ, ওাযণ 

 প্রফতণৃ ম্পলওৃ চচলে ওযলর চতচন ফরলরনঃ অভায ওালঙ ফিও যাঔা চপামা’য এও যভণী এ ফযাালয 

অভালও ফলরলঙন, অফু ফওয চদ্দীলওয ক্ষ যথলও ঔরীপাতযু যাূর চরঔা লতা। ঈভলযয ানাভলরয 

প্রথভ চদলও তাআ চরঔা লতা। এওচদন ঈভয আযালওয ানওতাৃয ওালঙ দুআচন ঘারাও ফযচক্তলও ভদীনাম 

ািালনায ংফাদ চদলর আযাও ানওতাৃ ঔরীপায ওালঙ রাফীদ চফন যাফীঅ অয অদী চফন াচতভলও 

ািালরন। তাযা ভদীনাম এলর ফৃপ্রথভ অভয চফন অলয লঙ্গ াক্ষাত ম। তাযা তালও ফরলরন, 

‚অচভরুর ভচুভনীলনয ওালঙ অভালদয যৌৌঁলঙ চদন।‛ অভয চফন অ ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, অনাযা 

ঘভৎওায ঈাচধ ঘমন ওলযলঙন।‛ এযয চতচন ঈভলযয ওালঙ ঈচস্থত লম ফরলরন, ‚অারাভু 

অরাআওুভ, আমা অচভরুর ভচুভনীন।‛ঈভয ফরলরন, ‚তচুভ এ লম্বাধন যওাথাম চঔলর ? ‛ চতচন খিনায 

চফফযণ চদলম ফরলরন, ‚চতযআ যতা অচন অভীয, অয অভযা ভুচভন।‛ ুতযাং যচদন যথলওআ যওাযী 

ওাকচলত্র অচভরুর ভুচভনীন ংমুক্ত ম। 
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তামীফ গ্রলে আভাভ নফফী চরলঔলঙন, ঈভলযয এ নাভচি অদী আফলন াচতভ অয রাফীদ চফন যাফীঅ আযাও 

যথলও অায য ঘমন ওলযন। ওালযা ভলত, ভুকীযা চফন যাফা এ ঈাচধ যদন। নয ফণৃনায় যলমলঙ, ঈভয 

যরাওলদয ফরলরন, ‚যতাভযা ভুচভন।‛ যরালওযা ফরলরন, ‚অচন অভালদয অভীয।‛ যচদন যথলও চতচন 

অচভরুর ভুচভনীন নালভ প্রচদ্ধ লম মান। এয অলক ঔরীপাতযু যাুরুল্লা চরঔা লতা। এিা লনও ফড 

ঈাচধ মাম তা ফাদ যদমা ম।  

ভুমাচফমা চফন ওুযা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীও ‘ঔরীপাতযু যাূরুল্লা’  

চরঔলতন। ঈভলযয ানাভলর যরালওযা ‘ঔরীপাতযু যাূরুল্লা’  চরঔলত ঘাআলর ঈভয ফরলরন, ‚এিা 

লনও ফড আফযাত।‛ তঔন যরালওযা ফরলরা, ‚অচন অভালদয অভীয।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ যতাভালদয 

অভীয, যতাভযা ভুচভন।‛ তঔন যথলও অচভরুর ভচুভনীন চরঔা শুরু য়।  

আভাভ ফুঔাযী স্বযচঘত আচতা গ্রলে আফলন ভাীফ যথলও ফণৃনা ওলযলঙন,  অরীয যাভৃ ঈভয ১৬ চচযীলত 

আচতা চরঔলত অযি ওলযন। 

তমুুচযমাত গ্রলে আফলন ঈভয যথলও ারপী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ত চফচমকাৌঁথা চরঔালনায আিাম চতচন এও 

ভা আলতঔাযা ওলযন। এযয চরঔালনায আিা যাললণয য চতচন ফরলরন, ‚ূফৃফতীৃ চাচত গ্রে যঘনা 

ওলয অল্লায চওতাফ যঙলড যচদলওআ ছুৌঁলও লড।‛  

াদ্দাদ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয ফাআঅলতয য ফৃপ্রথভ চভম্বলয অলযাণ ওলয এ দুয়া 

ওযলরন, ‚য অল্লা, অচভ ওলিায, অভালও নযভ ওলয চদন। য অল্লা, অচভ দুফৃর, অভালও চক্ত চদন;  

অচভ ওৃণ, অভালও দানীর ফাচনলম চদন।‛ 

ঈভয যথলও আফলন াদ অয াইদ চফন ভানুয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অচভ অল্লায ম্পলদয যক্ষও। অচভ 

তদচযদ্র। অভায ওালঙ চওঙ ুথাওলর অচভ ফাৌঁঘলফা। অচভ ভুঔালক্ষী লর ওাচৃ ওযফ। মঔন ম্পদ অলফ 

তঔন তা যাধ ওযলফা।‛  

আফলন ঈভয যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভলযয প্রলমাচন লর যাষ্ট্রীম যওালাকালযয (ফাআতরু ভালরয) 

দালযাকায ওাঙ যথলও ওাচৃ চনলতন। এওফায দালযাকা তায ানা ঘাআলরন। য ভম ঈভয বীলণ থৃ 

ংওলি থাওাম ানা চযলাধ ওযলত াযচঙলরন না। দালযাকা ীডাীচড ওযাম চতচন ওাচৃ ওলয তা যাধ 

ওলযন।‛  

ফাযা চফন ভারুয যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚এওচদন যরালওযা ঈভযলও তায চনয ফাআতরু ভালর 

যচক্ষত ভধুয ওথা ফরলর চতচন ফরলরন, ‚যতাভযা নুভচত চদলর অচভ তা গ্রণ ওযলত াচয, নালর য ভধু 

অভায চনয াযাভ।‛ যরালওযা নভুচত চদলরা।  
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ালরভ চফন অবু্দল্লা ফলরলঙনঃ এওচদন ঈভয ঈলিয যলিয চনম্নলদল ৃষ্ট ক্ষতস্থান চযষ্কায ওযলত ওযলত 

ফরলরন, ‚অভায বীলণ বম ওযলঙ, অল্লা তাঅরা মচদ চওমাভলতয চদন এয চযঘমৃায ফযাালয চচলে 

ওলযন!‛ 

আফলন ঈভয ফলরলঙন, ‚ঈভয চাচতলও যওালনা ওাচ চনললধ ওযায অলক কৃস্থ যরাওলদয ফরলতন - যতাভযা 

তা ওযলর চদ্বগুন াচন্ত ালফ।‛ 

ঈভয যালতয অৌঁধালয ভদীনায চরকচর ঘলল চপযলতন। এও যালত চতচন এও ভচরালও দযচা ফি ওলয এ 

ওচফতা অফৃচত্ত ওযলত শুলনন “  ‚যাত প্ররচম্বত লমলঙ,  তাযওাযাচচ ফায াচচলমলঙ, অভালও চাগ্রত 

যযলঔলঙ, অভায ালথ যওঈ যনআ মায ালথ অচভ শুলত মালফা -এ তীব্র ফানা। অল্লায ওভ, অল্লায 

াচতর য বম না থাওলর শুলদয ভত অঘযণ  চফঘযণ ওযতাভ। চওন্তু অচভ তায মৃলফক্ষণলও বম াচি,  

মায যপলযতাদ্বম যওালনা ভম কালপর নন।‛ যচদন চতচন লঙ্গ লঙ্গ যণাঙ্গনগুলরায চাারাযলদয এ 

ভলভৃ চঘচি চরঔলরন যম, যওালনা ফযচক্ত মুদ্ধলক্ষলত্র ঘায ভালয যফচ থাওলত াযলফ না। 

ারভান যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ারভানলও ঈভয চচলে ওযলরন, ‚অচভ ফাদা না 

ঔরীপা ? ‛ ারভান চফালফ ফরলরন, ‚অচন মচদ ভুরভানলদয ওাঙ যথলও যাচস্ব অদাম ওলয নথওৃ 

ঔযঘ ওলযন,  তালর অচন ফাদা;  নতুফা অচন ঔরীপা।‛ ঈভয তায এওথা যথলও ঈলদ গ্রণ 

ওযলরন। 

ুচপমান চফন অফীর অযচা ফলরলঙন যম, এওচদন মযত ঈভয ফরলরন, ‚অচভ চাচন না, অচভ ফাদা না 

ঔরীপা। মচদ অচভ ফাদা আ,  তলফ অচভ রাভ ভালচয যফাছা।‛ ঈচস্থত চনতায ভধয যথলও এওচন 

ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, ঔরীপা অয ফাদায ভলধয লনও ফড াথওৃয যলমলঙ।‛ চতচন ফরলরন, 

‚যিা চও ?‛ য ফরলরা, ‚ঔরীপা যতা চতচন, চমচন নথৃও যাচস্ব অদাম ওলযন না, লতওু ঔযঘ ওলযন 

না। অরাভদুচরল্লা, অচন এভন নন। অয ফাদা তযাঘালযয ভাধযলভ ওযা অদাম ওলযন।‛ এ ওথা 

শুলন ঈভয নীযফ লম যকলরন। 

আফলন ভাঈদ ফলরলঙনঃ এওদা চতচন যখাোয় অলযালণয ভম নাচযালনয আহুদীযা তায ালময এও চদলও 

ওালরা চঘহ্ন যদলঔ ফরলরা, ‚অভালদয প্রাঘীন গ্রেভলূ চরচফদ্ধ যলমলঙ যম, এ ফযচক্ত অভালদযলও অভালদয 

যদ যথলও চফতাচডত ওযলফন।‛  

াদ চাযী ফলরলঙন যম, ওালফ অফায মযত ঈভযলও ফরলরন, ‚অচভ ূফৃফতী নফীলদয চওতাফগুলরালত 

যদলঔচঙ, অচন চাান্নালভয দযচাম দাৌঁচডলম যরাওলদয এ লথ ঘরলত চনললধ ওলযলঙন। চওন্তু অনায 

আলন্তওালরয য চওমাভত মৃন্ত এলত যরাও ডলতআ থাওলফ।‛ 

অফু ভুঅচয ফলরলঙনঃ অচভ অভায চক্ষলওয ওাঙ যথলও শুলনচঙ যম, ঈভয ফলরলঙন, ‚ংস্কায ওযা না 

মৃন্ত এতিুওু ওলিাযতা ওযা মালফ না, মা তযাঘালযয মৃালম লড, অফায ঔুফ ারওা ওযা মালফ না। 
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ভুান্নাপ গ্রলে াচওভ চফন ঈভাআয যথলও আফলন অফী াআফা ফণৃনা ওলযলঙন, ‚মতান যমন ওপুচযয দলর 

চবডালত না ালয, এভনবালফ যরাওলদয ঘাফুওাখাত ওযলত ঈভয ধীনস্থ প্রাওলদয চনললধ ওলযলঙন।‛ 

আফলন অফী াচতভ স্বযচঘত তাপীয গ্রে াফী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন যযাভ ম্রাি ঈভলযয ওালঙ এ 

ভলভৃ চঘচি চরলঔন যম, ‚অভায দূত অনায ওালঙ চকলমচঙর। চপলয এল য অভালও চানালরা, অনায 

ওালঙ এভন এওচি ফৃক্ষ যলমলঙ, মায চন্ম নয ফৃলক্ষ যথলও নম। য ফৃলক্ষয অওচৃত কাধায ওালনয ভলতা,  

এয পর ভচতয াদৃয, পািলর চভরুদ াথলযয ভলতা ফুচ অয আমাওুত াথলযয ভলতা রার ফণৃ লম 

ছলয লড। পরচি চযি লম াও ধযলর তা এও প্রওায যচচর ম, অয শুষ্ক লর চফলল অালমৃ চযণত 

ম। অভায দূত মচদ তয ফলর, তালর স্বকৃীয় ফৃক্ষ অভায ওালঙ থাওা প্রলমাচন।‛ ঈভয এয চফালফ 

চরঔলরন, ‚অনায দূত তয ফলরলঙ, য ফৃক্ষ অভায ওালঙ যলমলঙ। য ফৃক্ষ যথলও ইা (অঃ) চন্মগ্রণ 

ওলযন, অল্লা তাঅরা ভাযআমাভ (অঃ) এয ভাধযলভ তালও ৃচষ্ট ওলযলঙন। অল্লা তাঅরালও বম ওরুন। 

ইা (অঃ) যও প্রবু ভলন ওযলফন না, ওাযণ চতচন অদভ (অ.) এয ভলতা ভাচিয সতচয।‛ 

আফলন ঈভয যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয ধীনস্থ প্রালওয স্ব স্ব ম্পচত্তয চাফ যঘলম 

ািালর াদ চফন অফী মািা ওলরআ তা প্রদান ওলযন। চতচন এয লধওৃিা যযলঔ ফাওী লধৃওিা 

প্রাওলদয ওালঙ াচিলম যদন। 

াফী ফলরলঙন,  ‚ঈভয প্রাও চনলমালকয অলক তায ম্পলদয তাচরওা চভা চদলতন।‛  

অফু ঈভাভা চফন ার চফন ানীপ চরলঔলঙনঃ চতচন চওঙচুদন মৃন্ত যাষ্ট্রীম যওালাকায যথলও যওালনা বাতা 

গ্রণ না ওযাম বীলণ থৃ ংওলি চতত মাম যাূলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াাফীলদয 

চনলম যাভলৃ ফরলরন, ‚অচভ যতা চঔরাপলতয ওাচ চনলম ফযতর  থাচও। চনলচয রুচচ রুচিয ফযফস্থা ওযলত 

াচয না।‛ অরী ফরলরন, ‚ওার িযায ঔাফায যাষ্ট্রীম যওালাকায যথলও গ্রণ ওযলত ালযন।‛ ঈভয 

যিাআ ওযলরন। 

আফলন ঈভয ফলরলঙনঃ ঈভয ি ওযলত চকলম যমালরা চদনায ঔযঘ ওলয এল অভালও যডলও ফরলরন,  

‚অবু্দল্লা, অচভ লনও ঔযঘ ওলয যপলরচঙ।‛ 

ভুান্নাপ গ্রলে ওাতাদা অয াফী যথলও অবু্দয যামমাও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভলযয ওালঙ এও ভচরা এল 

ফরলরা, ‚য অচভরুর ভচুভনীন, অভায স্বাভী চদলন যযামা যালঔন অয াত যাত নাভালম ওাচিলম যদন।‛ 

চতচন ফরলরন, ‚যতাভায স্বাভী প্রংালমাকয ওাচ ওলযলঙন।‛ যঔালন ওাফ চফন মায ঈচস্থত চঙলরন। 

চতচন ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, এ ভচরা স্বাভীয প্রংা ওযলঙ না, ফযং চবলমাক য ওলযলঙন।‛ 

ঈভয ফরলরন, ‚যওন এ চবলমাক ?‛ ওাফ ফরলরন, ‚স্বাভীয প্রচত স্ত্রীয চওঙ ুচধওায যলমলঙ, য চনয।‛ 

ঈভয ফরলরন, ‚এঔন চফলমচি ফুছলত াযরাভ। চনশ্চমআ এ ফযাালয আনাপ ওযা দযওায।‛ ওাফ 

ফরলরন, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, অল্লা তাঅরা ুরুললয চনয ঘাযচন নাযী সফধ ওলযলঙন। এ দৃচষ্টলওাণ 

যথলও ঘতথুৃ এওচন নাযীয প্রায।‛ 
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আফলন চাযীয ফলরলঙনঃ অভায চফশ্বতর  ফিু অভালও ফলরলঙন, ‚ঈভয যালত এও ভচরালও ওচফতা (লূফৃ 

ঈলল্লঔ ওযা লয়লঙ) অফৃচত্ত ওযলত শুলন চচলে ওযলরন, ‚অনায চও লমলঙ ? ‛ ভচরা ফরলরন,  

‚ওলয়ও ভা অলক অভায স্বাভী মুলদ্ধ যকলঙ। তায যপ্রলভ এ ওচফতা কাৌঁথা অফৃচত্ত ওযচঙ।‛ ঈভয 

ফরলরন, ‚অচন নফধ ওালচ চচডত নন যতা ? ‛ ভচরাচি ফরলরন, ‚অল্লা ক্ষভা ওরুন।‛ চতচন 

ভচরালও ান্তনা চদলম ফরলরন, ‚ওার মৃন্ত লক্ষা ওরুন, অকাভীওারআ অনায স্বাভীলও এলন 

চদচি।‛ ওালর চতচন ঐ ভচরায স্বাভীলও যডলও অনায চনয যণাঙ্গলন দূত ািান। এযয চতচন তায যভলম 

াপায ওালঙ চকলম ফরলরন, ‚অচভ দারুণ এও ভচুফলতয ভলধয লডচঙ, অভালও ঈদ্ধায ওলযা। এওচন 

নাযীয ওতচদন মৃন্ত তায স্বাভীয প্রলয়াচন ম না ? ‛ াপা রিাম ভাথা চনঘু ওযলরন অয নীযফ লম 

মান। ঈভয ফরলরন, ‚অল্লায ওালচ রিা ওযলত যনআ।‛ াপা ালতয আযাম চাচনলম চদলরন, চতন 

থফা ঘায ভা। এযয ঈভয মুদ্ধযত সচনওলদয ঘায ভালয যফচ যণাঙ্গলন অিলও যাঔলত কবনৃযলদয 

চনললধ ওলযন। 

চালফয চফন অবু্দল্লা ফলরলঙনঃ অচভ ঈভযলও স্ত্রীলদয িািা চফদ্রু ওযায চবলমাক চানালর চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ যতা স্ত্রীলদয িািাম চফব্রত। এভনচও অচভ যওাথা যকলর তাযা অভালও ফলর, অচন ভওু 

যকালত্রয মুফতীলদয ালথ যদঔা ওযায চনয মালিন। এঙাডা অনায যওান ওাচ যনআ।‛ যঔালন আফলন 

ভাঈদ ফলচঙলরন, চতচন ফরলরন, ‚য অচভরুর ভুচভনীন,  অনায চও চানা যনআ যম, আফযাীভ (অঃ) 

াযায দুফৃযফালযয চবলমাক স্বয়ং অল্লা তাঅরায চনওি দালময ওযলর চতচন এ ঈত্তয ান যম, নাযীলদয 

যঙলনয ফাভ চদও যথলও ৃচষ্ট ওযা লমলঙ।‛  

আওযাভা চফন ঔাচরদ ফলরলঙনঃ এওচদন ঈভলযয যভলম ঘুলর চঘরুনী অয ুন্দয যাাও লয তায াভলন 

এলর চতচন এভন যচালয ঘাফুওাখাত ওলযন যম, য ওাৌঁদলত রাকলরা। াপা এল ফরলরন, ‚তালও যওান 

যালধয ওাযলণ যভলযলঙন ? ‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ তায ভলধয ংওায চাকলত যদলঔ তা দূয ওযরাভ 

ভাত্র।‛ 

ুভায রাআ চফন াচরভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয ফলরলঙন, ‚যতাভযা ওালযা নাভ াওীভ অয অফুর াওীভ 

যযলঔা না, ওাযণ তা স্বমং অল্লায নাভ।‛  

শুঅফুর আভান গ্রলে মাাও যথলও ফামাওী ফণৃনা ওলযলঙন যম, অফু ফওয চদ্দীও ফরলতন, ‚অল্লায 

ওভ, অভায ওালঙ এিাআ চপ্রম যম, অচভ যাতর ায ালশৃ্ব এওচি ফৃক্ষ তাভ, অয ঈি অভালও চঘচফলম যঔলম 

যপরলতা, এযয চফষ্টা লম অভালও তযাক ওযত, তফু মচদ ভানুল না তাভ।‛  

ঈভয ফরলতন, ‚মচদ অচভ কৃাচরত শু তাভ! অভালও ঔাআলম যভািাতাচা ওযলতা। যরালওযা অভালও 

যদঔলত অলতা। এযয যওান যভভালনয ম্মানালথৃ অভালও মালফা ওলয অভায চওঙু যকাত যান্না অয 

চওঙ ুযকাত যওাপ্তা ওলয যঔলম যপরলতা। তফু মচদ ভানুল না তাভ!‛ 
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অফুর ফুঔতাযী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ঈভয চভম্বলয দাচডলম বালণ প্রদালনয ভম 

হুাআন চফন অরী দাচডলম ফরলরন, অভায ফাফায চভম্বয, অভায ফাফায নম। চওন্তু ফলরা, এ ওথা যতাভালও 

যও চচঔলম চদলমলঙন ?  অরী দাচডলম ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, এচি অচভ চচঔলম যদআচন।‛ এযয 

হুাআলনয চদলও ভুঔ চপচযলম ফরলরন, ‚অচভ যতাভালও ওলিায াচতর  চদলফা।‛ ঈভয ফরলরন, ‚তয ওথায 

যপ্রচক্ষলত যওন তুচভ তায ালথ ছকডা ওযলঙা ?  চনশ্চমআ এ চভম্বয তায ফাফায।‛ (এয ূত্রগুলরা চফশুদ্ধ)  

অফু ারভা চফন অবু্দয যভান অয াইদ চফন ভুামাফ যথলও ঔতীফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওফায ঈভয অয 

ঈভান ভামারা চনলম বীলণ তওৃ ওলযন। যরালওযা ভলন ওযলরা, তালদয অয ফচনফনা লফ না। চওন্তু তাযা 

যঔান যথলও মাফায য ঈবলময ভালছ এভন ুম্পওৃ কলড ঈলি যম, ভলন লরা - অয তালদয ভলধয চফতওৃ 

লফ না। 

াান (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয (যাঃ) ফৃপ্রথভ যম ঔুতফা াি ওলযন, তালত াভদ  

ানায য ফলরন, ‚যচলন যযলঔা, অচভ যতাভালদয ালথ এওীবূত লমচঙ, যতাভযা অভায ালথ এওীবূত 

লম মা। অচভ অভায দুআ ফিুয য ঔরীপা লমচঙ। মাযা ঈচস্থত যলমলঙা, অচভ তালদয ালথ যলমচঙ। 

অয মাযা নুচস্থত, অভযা তালদয প্রাযলও তালদয চনযআ ংযক্ষণ ওযলফা। মাযা ৎওাচ ওযলফ, তালদয 

চনয দাঘযণ; অয মাযা ৎ ওাচ ওযলফ, অভযা তালদয াচন্ত চদলফা। অল্লা তাঅরা অভালদয ক্ষভা 

ওরুন।‛  

চালফয চফন হুমাআচয ওতৃৃও ফচণৃত লয়লঙঃ ঈভয (যাঃ) দপতয প্রচতষ্ঠায চনয ভুরভানলদয ালথ যাভলৃ  

ফলর অরী (যাঃ) ফরলরন, ‚প্রচত ফঙয যম চযভাণ ম্পদ চভা লফ, তা অনায ওালঙ না যযলঔ বাক ওলয 

চদলফন।‛ ঈভান (যাঃ) ফরলরন, ‚ম্পলদয চযভাণ চতচযক্ত লর বাক ওলয চদলর চাফ ংযক্ষণ ওযা 

ভুচওর লফ।‛ রীদ চফন চাভ চফন ভুকীযা ফরলরন, ‚অচভ চচযমাম যদলঔচঙ, যঔালন যযাভ ম্রাি চফচবন্ন 

দপতয প্রচতষ্ঠায ভাধযলভ সচনওলদয ভলফত ওলযন।‛এ ওথাচি তায বালরা রাকলরা, অয চতচন যিাআ 

ওযলরন।  

অওীর চফন অফু তাচরফ, ভুঔচযভা চফন নলপর অয চালফয চফন ভুতইভ ওুযাআলদয ফং যম্পযা ম্পলওৃ 

চফতর য োন যাঔলতন। ঈভয তালদযলও এভনবালফ নফনাভা যঘনায চনলদৃ চদলরন, যমন নফী অওযাভ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয নফনাভায চফফযলণয ালথ ওর ফং যম্পযায মুক্ত ম।  

াইদ চফন ভুামযাফ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙঃ ঈভয (যাঃ) প্রাচনও ওালচয ুচফধালথৃ ২০ চচযীলত চফচবন্ন 

দপতয প্রচতষ্ঠা ওলযন।  

াান (যাঃ) ফলরলঙনঃ ঈভয যরাওলদয বাতা ফালদ দান ওযায চনয হুমামপায ওালঙ চঘচি ািালরন। চতচন 

প্রঘুয চযভালণ দান ওযায য চফুর থৃ ম্পদ যফৌঁলঘ মামায ওথা ঔরীপালও চানালর চতচন ফরলরন,  

‚অফায দান ওলয দা, এ ম্পদ ঈভয থফা তায ন্তানলদয নয়।‛ 
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অলমা চদ্দীওা (যাঃ) ফলরলঙনঃ ঈভয (যাঃ) ঈম্মত চননীলদয ালথ ফৃলল াি ওলযন। অযাপাত যথলও 

যপযায লথ অচভ শুনরাভ যম, এওচন নযচনলও ফরলঙ, ‚অচভরুর ভুচভনীন যওাথাম ?‛ নযচনলও 

ফরলত শুনরাভ, ‚য ফরলঙ, চতচন এঔালনআ অলঙন।‛এযয যরাওচি ঈিলও ফচলম এ ওচফতা অফৃচত্ত ওযলঙ 

“  ‚য যনতা, অনায প্রচত ারাভ। য অল্লা, ক্ষত চফক্ষত যীলয ফযওত চদন।‛ এ ওচফতা ািালন্ত য 

দৃয লম যকলরা। অভযা ধাযণা ওযরাভ, য চজ্বন লফ। াি যথলও প্রতযাফতলৃনয য চতচন ীদ যান। 

অবু্দয যভান চফন অফমা ফলরলঙন যম, ঈভয ফলরলঙন, ‚এ চঔরাপলতয প্রথভ ওদায ফদয মুলদ্ধ 

ংগ্রণওাযী াাফীকণ, এযয ঈহুদ ংগ্রণওাযী াাফীকণ, এযয নযানযযা। ভিা চফচলয়য য 

গ্রণওাযীযা তৎূফৃ ভুরভানযা চীচফত থাওা মৃন্ত তাযা চঔরাপলতয ওদায নন।‛ 

নাঔয়ী ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, এও ফযচক্ত ঈভয (যাঃ) যও চচলে ওযলরা, ‚অচন চও অনায ুত্র 

অবু্দল্লালও ঔরীপা ভলনানীত ওযলফন না ? ‛ চতচন ফরলরন, ‚অল্লা যতাভালওলও ধ্বং ওরুন। অল্লায 

ওভ, অচভ এভন যরাওলও ঔরীপা ভলনানীত ওযায চনয প্রাথনৃা ওযলফা না, যম এঔন ুন্দয লথ চনলচয 

স্ত্রীলও তারাও যদয়ায ক্ষভতা চৃন ওলযচন।‛ 

ওাফ যথলও াদ্দাদ চফন অঈ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফনী- আযাইলরয এও ফাদায ালথ ঈভলযয ওামৃক্রলভয 

লনওিা চভর চঙর। অভযা তালদয এওচলনয অলরাঘনা ওযলর যচলনয স্মযণ ডলতা। ফনী আযাইলরয 

যআ ফাদায মুলক এও নফী চঙলরন। তালও ীয ভাধযলভ চানালনা লরা -  অচন ফাদালও চাচনলম 

চদন,  চতচন অয ভাত্র চতনচদন যফৌঁলঘ থাওলফন। ুতযাং তালও যাষ্ট্রনামও ভলনানীত ওযলত ফরুন অয ীমত 

ওযলত ঘাআলর তা ওরুন। তৃতীম চদন ফাদা ঔুফআ চফনলময ালথ অল্লায ওালঙ প্রাথৃনা ওযলরন, ‚য 

অল্লা, অভায যঙলর মুফও মা মৃন্ত অভায ামাতলও ফৃচদ্ধ ওরুন। অচন চালনন, অচভ অনায অলদ 

চওবালফ ভানয ওলযচঙ, চওবালফ আনাপ প্রচতষ্ঠায রডাআলম চনলচয চীফন ঈৎকৃ ওলযচঙ, অচভ যওালনা ভম 

অনায হুওুলভয ফাধয আচন।‛ অল্লা তাঅরা নফীলও ীয ভাধযলভ ফাদায দুয়ায চফফযণ চদলয় 

চাচনলম চদলরন, য ফগুলরাআ তয ফলরলঙ, পলর অচভ তায ামাত লনলযা ফঙয ফৃচদ্ধ ওলয চদরাভ, মালত 

ূণৃ যমৌফন প্রাপ্ত লত ালয। ঈভয ফৃাখালত অত ফায ভম ওালফ অফায এ খিনায ঈদ্ধৃচত চদলম 

ফরলরন, ‚ঈভয অল্লায ওালঙ এ দুয়া ওযলর চতচন অলযা চীচফত থাওলফন।‛ চতচন এ খিনা চালনালত 

যলয এ দুয়া ওযলরন, ‛য অল্লা, অভালও ুস্থ না ওলযআ ঈচিলম চনন।‛ 

ুরামভান চফন আমাায ফলরলঙন, ‚তায ভৃতুযলত চজ্বন চাচত চফরা ওলযলঙ।‛  

ভাচরও চফন চদনায (যঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ চতচন ীদ মায য আমাভালনয াালডয চদও 

যথলও এ ওচফতায অমাচ যবল অল “  ‚মাযা আরালভয চনয ওাৌঁলদ, তাযা ওাৌঁদলত থালওা, য চদন যফী  

দূলয নম, মঔন ভানুল ধ্বং লফ, থঘ নফীয মুক কত মা যফী চদন মচন। চৃথফী ঈলে যকলঙ, ওাযণ 

ৃচথফীয যেষ্ঠ ন্তান ঘলর যকলঙন।‛ 

www.almodina.com



 

 

আমাআমা চফন অফী যালদ ফযী যথলও আফলন অচফদ দুচনয়া ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয তায যঙলরলও ীমত 

ওলযলঙন, ‚অভায ওাপলন নথওৃ ঔযঘ ওযলফ না, ওাযণ মচদ অচভ অল্লা তাঅরায ওালঙ বার আ,  

তালর চতচনআ প্রচতদান চদলফন1 অয বার না লর চতচন তা চঙচনলম চনলফন, তাআ এ চতচযলক্তয প্রলমাচন 

যনআ। অভায ওফয রম্বা ওযায প্রলমাচন যনআ। ওাযণ অচভ অল্লা তাঅরায ওালঙ ুপ্রতর  ওফলযয চধওাযী 

লর চতচন য ফযফস্থা ওলয চদলফন, নযথায় চতচন অভায ওফয ংওুচঘত ওলয চদলফন, এলত অভায ওর 

াডলকাড যবলঙ্গ িুওলযা িুওলযা লয় মালফ। অভায চানামায ালথ যওালনা নাযী যমলত াযলফ না। অচভ মা নআ 

তা ফলর অভালও স্মযণ ওযলফ না, ওাযণ অল্লা তাঅরা কালমফ চালনন, চতচন অভায ম্পলওৃ চালনন। 

অভালও ঔুফ দ্রুত ভাচত ওযায ফযফস্থা ওযলফ।‛ 

 

ফালযাতভ চযলিদ  

অব্বা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ ঈভলযয আলন্তওালরয এও ফঙয য অল্লা 

তাঅরায ওালঙ তালও স্বলে যদঔায চনয দুয়া ওযরাভ। এও ফঙয য স্বলে ঈভযলও ওালরয খাভ ভুঙলত 

যদলঔ চচলে ওযরাভ, ‚অচন যওভন অলঙন ? ‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ চাফ চদলম লফভাত্র ঙাডা 

যরাভ, অল্লা মচদ দমাীর না লতন, তালর ঈভয দতর  লতা।‛ 

মালমদ চফন অরাভ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, অবু্দল্লা চফন অভয চফন অ স্বলে ঈভযলও চচলে 

ওযলরন, ‚অল্লা তাঅরা অনায ালথ যওভন অঘযণ ওলযলঙন ? ‛ ঈভয চফালফ প্রশ্ন ওযলরন, ‚অচভ 

যতাভালদয যথলও ওলফ থৃও লমচঙ ?‛ চতচন ঈত্তয চদলরন, ‚ফালযা ফঙয অলক।‛ ঈভয ফরলরন, ‚অচভ 

চাফ চদলম এআ ভাত্র এরাভ।‛ 

াচরভ চফন অবু্দল্লা চফন ঈভয (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ এও অনালযয ওালঙ শুলনচঙ,  

চতচন ঈভযলও স্বলে যদঔায দুয়া ওযাম দ ফঙয য স্বলে তাৌঁলও ওালরয খাভ ভুঙলত যদলঔ চচলে 

ওযলরন, ‚য অচভরুর ভুচভনীন,  অচন চও ওযলঙন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚চাফ চদলম এআ ভাত্র এরাভ। 

অভায প্রচতারলওয নুগ্র অভায ালথ না থাওলর অচভ ধ্বং লম যমতাভ।‛  

লনও চফঔযাত যরালওযা মযত ঈভলযয যাওকাথা যঘনা ওলযলঙন। যঙাি চযলযয ওাযলণ অভযা তা 

চন্নলফীত ওযরাভ না। 

মযত ঈভয পারুও (যাঃ) এয ানাভলর চনলম্ন ঈলল্লচঔত াাফাকণ আলন্তওার ওলযন “  

ঈতফা চফন কামামান, অরী চফন ামযাভী, ওালম চফন ুওন, চদ্দীলও অওফলযয ম্মাচনত চতা অফু 

ওুাপা, াদ চফন ঈফাদা, যালর চফন ঈভয, আফলন ঈলম্ম ভাওতভু, অম চফন অফী যাফীঅ, অবু্দয 

যভান, মুফালময চফন অমালভয বাআ অফী অঅ (চতচন ওুযঅন যীপ এওচত্রতওযলণয ভান দাচমত্ব 

ারন ওলযন), নলপর চফন াচয চফন অবু্দর ভতু্তাচরফ, অফু ুচপমান চফন াচয চফন অবু্দর ভতু্তাচরফ,  
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যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ুত্র মযত আফযাীভ (যাঃ) এয ম্মাচনত চননী ঈন্মুর ভুচভনীন 

ভাচযমা (যাঃ), অফু ঈফাদা চফন চাযযা, ভাঅম চফন চাফার, আমাচমদ চফন অফু ুচপমান, ঈফাআ চফন ওাফ,  

চফরার, ঈাআদ চফন ামীয, যাফীর চফন হুনা, পচর চফন অব্বা, অফু চন্দর চফন যালর, অফু 

ভাচরও অর অঅযী, াপমান চফন যভাতার, ফাযা চফন ভাচরও, মযত অনালয বাআ, ঈম্মত চননী 

ময়নফ চফনলত চাা, অয়ম চফন কানাভ, অফুর াআাভ চফন তাআান, ঔাচরদ চফন রীদ, চারুদ, নুভান 

চফন ভুওচযন, ওাতাদা চফন নভুান, অওযা চফন ালফ, দা চফনলত মাভাঅ, অমীভ চফন াঅদা, 

কামরান ঙাওাপী, অফু ভুাচচন ঙাওাপী প্রভুঔ। (যাচদঅল্লাহু অনহুভ) 
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ঈভান চফন অপপান যাচদয়াল্লাহু অনহু 

 

তায নাভ ঈভান চফন অপপান চফন অফুর অ চফন ঈভাআয়যা চফন অবু্দ াভ চফন অলব্দ ভান্নাপ চফন 

ওুী চফন চওরাফ চফন ভুযযা চফন ওাফ চফন রূয়ী চফন কারীফ অর- ওাযী অর- ঈভযী অফু ঈভয। ওালযা 

ভলত, অফু অবু্দল্লা অফু রায়রা।  

চতচন তর ী ফাচনীয খিনায লষ্ঠ ফঙলয চন্মগ্রণ ওলযন। আরালভয প্রাথচভও মুলক চতচন ভুরভান যান। অফু 

ফওয চদ্দীলওয অফালন মাৌঁযা আরাভ গ্রণ ওলযন, চতচন তালদয ন্তবুৃক্ত।  

চতচন দুফায -  এওফায াফায়, চদ্বতীয়ফায ভদীনা যীলপ চচযত ওলযন।  

নফুয়ালতয ূলফৃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওনযা রুওাআয়যায ালথ তায চফলয় য়। 

রুওাআয়যা ফদয মুলদ্ধয চদন আলন্তওার ওলযন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ রুওাআয়যায 

যফামলত্নয চনয ঈভানলও ভদীনায় যযলঔ ফদয মুলদ্ধ মান। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তাৌঁলও 

কনীভালতয বাক চদলয়চঙলরন। ুতযাং ঈভানলও ফদয মুলদ্ধ ংগ্রণওাযী াাফীলদয ন্তবুৃক্ত ওযা য়। 

ফদয মুলদ্ধয চফচয় ংফাদ চনলয় দতূ মঔন ভদীনায় অল, যরালওযা তঔন রুওাআয়যায ওফলয ভাচি চদচিলরা। 

রুওাআয়যা (যাঃ) এয আলন্তওালরয য যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) অলযও ওনযা ঈলম্ম ওুরুভ (যাঃ) এয ালথ ঈভালনয চফলয় যদন। অয মযত ঈলম্ম ওুরুভ 

৯ভ চচযীলত আলন্তওার ওলযন।  

ঈরাভালয় যওযাভ ফলরন, ঈভান ঙাো ওালযা লঙ্গ যওালনা নফীয দুআ ওনযায চফলয় য়চন, অয এচনয তাৌঁলও 

‚চমননূযাআন‛ ফরা য়। 

চতচন প্রাথচভও মুলকয ভুরভান, দুআ স্থালন চচযতওাযী অয অযালয় ভুফাাযালদয ন্তবুৃক্ত।  

চতচন ওুযঅলনয ালপম চঙলরন। আফলন ঈফাদা ফলরলঙন, ‚ঔরীপাকলণয ভলধয ঈভান অয ভাভুন যীদ ঙাো 

যওঈ ালপলম ওুযঅন নন।‛ 

আফলন াদ ফলরলঙন, ‚নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) মাতযু চযওা অয কাতপান মুলদ্ধ 

মায়ায ভয় ঈভানলও ভদীনায় তায স্থরাচবচলক্ত চললফ যযলঔ মান। 

নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যথলও ঈভান (যাঃ) ১৪৪ চি াদী ফণৃনা ওলযলঙন এফং তায 

যথলও মালয়দ চফন ঔাচরদ চুানী, আফলন মুফালয়য, ালয়ফ চফন আয়াচমদ , অনা চফন ভাচরও, মালয়দ চফন 

াচফত, ারাভা চফন অওয়া, অফু ঈভাভা ফারী, আফলন অব্বা, আফলন ঈভয, অবু্দল্লা চফন ভকুাপপার,  

অফু ওাতাদা, অফু হুযায়যা প্রভুঔ াাফালয় যওযাভ অয ংঔয তালফই াদী ফণৃনা ওলযন। 

www.almodina.com



 

 

অবু্দয যভান চফন াচতফ যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ওর অালফ যূলরয ভধয যথলও অচভ 

ঈভালনয যঘলয় ুন্দয ওলয াদী ফণৃনা ওযলত অয ওাঈলও যদচঔচন। চতচন ঔুফআ মত্ন  াফধানতায ালথ 

াদী ফণৃনা ওযলতন।‛  

ভুাম্মাদ চফন চযীন ফলরলঙন, ‚চতচন ালিয ফলঘলয় যফী ভায়ারা চালনালতন, তায য আফলন ঈভলযয 

স্থান।‛ 

ফাআাওী ুনান গ্রলে অবু্দল্লা চফন ঈভয চফন অফান চাপী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অভায ভাভা চাপী 

অভালও চচোা ওযলরন, ‚তচুভ চালনা, ঈভানলও যওন চমননূযাআন ফরা য় ?‛ অভায না চানায ওথা 

ফরলর চতচন ফরলরন, ‚অদভ (অঃ) যথলও অচ মৃন্ত ঈভান ঙাো যওঈ যওালনা নফীয দুআ যভলয়লও চফলয় 

ওলযনচন, এচনয তাৌঁলও চমননূযাআন ফরা য়।‛  

াান যথলও অফু নাইভ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) দুআ ওনযালও চফলয় ওযায 

ওাযলণ তায নাভ চমননূযাআন।‛  

ঔাআাভা পামাআরু াাফা গ্রলে এফং আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ফযচক্ত অরীলও ঈভান ম্পলওৃ 

চচলে ওযলর চতচন ফরলরন, ‚চতচন এভন ফযচক্ত, চমচন যপলযতালদয ভালছ চমননূযাআন নালভ প্রচদ্ধ এফং 

নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) দুআ ওনযায ালথ তায চফলয় য়।‛  

র চফন াদ দুফৃর ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন, ‚চান্নালত এও বফন যথলও অলযও বফলন স্থানান্তয য়ায ভয় 

দুফায অলরাচওত য়ায চনয চতচন চমননূযাআন নালভ প্রচদ্ধ।‛  

ফচণৃত যলয়লঙ, চালচরয়ালতয মুলক তায ঈনাভ চঙর অফু ঈভয। অয মযত রুওাআয়যায কবৃ যথলও তায 

যচাত ন্তান অবু্দল্লা চন্মগ্রলণয য তায ঈনাভ য় অফু অবু্দল্লা। 

তায ভাতায নাভ অযয়া চফনলত ওাযীভ চফন যাফীঅ চফন াফীফ চফন অবু্দ াভ। নানীয নাভ ঈলম্ম াওীভ 

অর ফায়মা চফনলত অবু্দর ভতু্তাচরফ চফন াচভ। তায নানী এফং যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

ম্মাচনত চতা অবু্দল্লা এও কলবৃয ন্তান। এ দৃচষ্টলওাণ যথলও তায চননী যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয পপুালতা যফান। 

আফলন আাও ফলরলঙন, ‚চতচন মযত অফু ফওয চদ্দীও, অরী অয মালয়দ চফন াচযায য আরাভ গ্রণ 

ওলযন।‛ 

আফলন অাচওয চফচবন্নবালফ ফণৃনা ওলযনঃ ঈভালনয ভাছাচয কিন চঙর ঘভৎওায। াদায ালথ চঙর রারলঘ 

ফলণৃ চভচেত যীলযয অওৃচত। যঘাযায় ফলন্তয দাক চঙর। খন দাচে প্রতর  গ্রীফা, দৃঢ় দ, রম্বা ালত লভয 

ভালফ, ভাথায় ওালরা যও, ূফৃ দন্তযাচচ অয ফাফযী ঘুলরয চধওাযী চঙলরন। চতচন যওগুলি রলদ 

ফলণৃয ওর ওযলতন।  

www.almodina.com



 

 

অবু্দল্লা চফন ামাভ ভামানী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অচভ ঈভালনয যঘলয় যফী ুন্দয 

যওালনা ুরুল যদচঔচন।‛  

ভূা চফন তারা ফলরলঙন, ‚ঈভান ওাচন্তভয় যঘাযায চধওাযী চঙলরন।‛  

আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈাভা চফন মালয়দ ফলরলঙন, ‚এওফায যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ অভালও এও ফাচি যকাত চদলয় ঈভালনয ওালঙ ািালরন। অচভ তায ফাচে যকরাভ। রুওাআয়যা 

ফলচঙলরন। অচভ এওফায রুওাআয়যায যঘাযায চদলও, অলযওফায ঈভালনয চদলও তাওালত রাকরাভ। 

এযয চপলয এলর নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চচলে ওযলরন, ‚তচুভ ফাচেয ভলধয প্রলফ 

ওলযচঙলর ?‛ অচভ ফররাভ, ‚যা।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ুনযায় চচলে ওযলরন, 

‚এলতা রাফণযভয় দম্পচত তচুভ অয যদলঔলঙা ?‛ অচভ ফররাভ, ‚না।‛  

ভুাম্মাদ চফন আফযাীভ চফন াচয অর- তাআভী যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ চতচন আরাভ গ্রণ ওযায় 

তায ঘাঘা াচওভ চফন অফুর অ চফন ঈভাআয়যা ধলয চনলয় চকলয় ক্ত ওলয যফৌঁলধ ফরলরা, ‚তচুভ 

ূফৃুরুললদয ধভৃ তযাক ওলয নতুন ধভৃ গ্রণ ওলযলঙা। অল্লায ওভ, অলকয ধলভৃ চপলয না অা মৃন্ত 

অচভ যতাভালও ঙােফ না।‛ চতচন ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, চওয়াভত মৃন্ত অচভ এ দ্বীন তযাক ওযলফা না।‛ 

তায দৃঢ়তা যদলঔ ফললল তাৌঁলও যঙলে যদয়।  

অনা (যাঃ) ফলরলঙনঃ চতচনআ ফৃপ্রথভ স্বচযফালয াফায় চচযত ওযলর নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা ঈভালনয ালথ যলয়লঙন। মযত রুত (অঃ) এয য ঈভান স্বচযফালয 

অল্লায যাতর ায় চচযত ওযলরন।‛ (অফু আয়ারা) 

অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) ফলরলঙনঃ ঈলম্ম ওরুুভলও চফলয় যদয়ায ভয় নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

তাৌঁলও ফরলরন, ‚যতাভায স্বাভী যতাভায দাদা আফযাীভ (অঃ) এফং যতাভায চতা ভুাম্মালদয নুরূ।‛ 

(আফলন অদী) 

আফলন ঈভয যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরন, ‚অচভ ঈভানলও অভায চতা আফযাীভ (অঃ) এয ভলতা ভলন ওচয।‛ 

 

াচদলয দচৃষ্টলত ঈভান (যাঃ) এয ভমাৃদা 

আভাভ ফুঔাযী অয আভাভ ভুচরভ মযত অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ  ঈভান (যাঃ) খলয 

প্রলফলয ভয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফন ংমত ওলয ফরলরন, ‚মালও যদলঔ 

যপলযতাকণ রিা ায়, অচভ যওন ালফা না ?‛ 
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অবু্দয যভান চফন ারাভ যথলও আভাভ ফুঔাযী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফরুদ্ধ ফস্থায় ঈভান (যাঃ) 

ফলযাধওাযীলদয ঈলদ্দলয অালফ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওভ ওলয ফলরন, ‚অচভ 

চচলে ওযলত ঘাআ, যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মঔন ফলরচঙলরন “  ‘যও অলঙা, যম ংওিভয় 

ভুূলত ৃাভচযও ফাচনীলও াাময ওযলফ, য চান্নাত ালফ।’ অচভ তঔন াাময ওলযচঙরাভ। যতাভযা চালনা 

না, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মঔন ফলরচঙলরন, যম রুভায ওূ ঔনন ওযলফ, য চান্নালত 

মালফ। অচভ তঔন রুভায ওূ ঔনন ওলযচঙরাভ।‛ ওর াাফা তায ওথালও তযাচয়ত ওলযন।  

অবু্দয যভান চফন ঔাফাফ যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অচভ নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয ওালঙ ঈচস্থত রাভ। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যওালনা এও মুলদ্ধয প্রস্তুচত 

গ্রলণয চনয াাফীলদয তাকীদ চদচিলরন। য ভয় ঈভান ফরলরন, ‚আয়া যাূরাল্লা, অচভ এও ঈি 

এও ঈি যফাছাআ যলদয চচম্মা চনচি।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অফায তাকাদা চদলরন। 

ঈভান ফরলরন, ‚দুআ ঈি দুআ ঈি যফাছাআ যলদয চচম্মা অভায।‛ নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ুনযায় তা ফরলর চতচন ফরলরন, ‚চতন ঈি অভায দাচয়লত্ব।‛ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ চভম্বয যথলও নাভলত নাভলত ফরলরন, ‚ঈভালনয নপর আফাদলতয অয প্রলয়াচন যনআ।‛ 

অবু্দয যভান চফন াভূযা যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ মুলদ্ধয চনয াভচযও ফাচনী কিলনয ভয় ঈভান 

কনী এও াচায চদনায (স্বণভৃুদ্রা) চনলয় এলর যাুরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) -এয চাভায 

অৌঁঘলর যযলঔ ফরলরন, ‚ঈভান মচদ অয যওালনা নপর আফাদত না ওলয, তফু যওালনা ক্ষচত যনআ।‛ 

অনা (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফাআঅলত চযদয়ালনয ভয় ঈভান (যাঃ) যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ফাআঅত ওযচঙলরন। য ভয় চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফরলরন, ‚ঈভান অল্লা এফং তায নফীয ওালচ যত অলঙন। অচভ তায ক্ষ যথলও চনলচয ালতয 

ঈয য াত চদলয় ফাআঅত ওযচঙ।‛ ুতযাং এবালফ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তায ক্ষ 

যথলও ফাআঅত ওলযন। য চদন তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এওচি াত ভফুাযও ঈভালনয ক্ষ 

যথলও ফাআঅত গ্রলণয চনয ভলনানীত লয়চঙলরা, মা নযানয াাফীলদয ালতয তুরনায় য াত ওতআ না 

ঈত্তভ চঙর। অয এলতআ ঈভালনয ভমৃাদা প্রওা য়।  

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওফায যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এও 

চপতনায বচফলযদ্বাণী ওলয ঈভালনয চদলও আাযা ওলয ফরলরন, ‚ঈভান য চপতনায় ভচরুভবালফ ীদ 

লফ।‛ 

ভুযযা চফন ওাফ যথলও চতযচভমী, ালওভ অয আফলন ভাচা ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওফায যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ চনওিফতীৃ এও চফৃঙ্খরায চফফযণ যদয়ায ভয় এও ফযচক্ত ঘাদয চদলয় ভাথা ভুচেলয় 

যৌঁলি যকলর নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তাৌঁলও রক্ষয ওলয ফরলরন, ‚এ ফযচক্ত য চদন 

চদায়ালতয ঈয ির থাওলফ।‛ অচভ দাৌঁচেলয় যদঔরাভ, চতচন লরন ঈভান কনী। তায যঘাযা যাূরুল্লা 
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াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এয প্রচত চপযালর অচভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও 

চচলে ওযরাভ, ‚আচনআ চও চদায়ালতয ঈয চফঘর থাওলফন ?‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফরলরন, ‚যাৌঁ।‛ 

অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚য ঈভান, অল্লাহ  তাঅরা যতাভালও যম চঔরাপত চদলয়লঙন, যঔান 

যথলও লেমন্ত্রওাযীযা যতাভালও ঈৎঔাত ওযলত ঘাআলর তুচভ লয েলফ না, ফযং অভায ওালঙ অলফ।‛ 

এচনয ওুঘক্রী ওতৃৃও ফরুদ্ধ লয় েলর চতচন ফরলরন, ‚এ ফযাালয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ অভায ওাঙ যথলও য়াদা চনলয়লঙন, অচভ এঔান যথলও চফনু্দভাত্র নেলফা না।‛ (চতযচভমী) 

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভান দুআফায চান্নাত চওলনলঙন “  এও, রুভায ওূ ঔনন 

ওলয এফং দুআ, সনযলদয াাময ওলয।‛  

অফু হুযায়যা ওতৃৃও ফচণৃত লয়লঙ যম, নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অভায 

াাফীলদয ভলধয বযালয চদও চদলয় ঈভান অভায ভলতা।‛  

অভাত চফন ভাচরও যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চদ্বতীয় 

যভলয় ঈলম্ম ওুরুভ আলন্তওার ওযলর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚অভায ততৃীয় যভলয় 

থাওলর ঈভানলও তায ালথ চফলয় চদতাভ। ী যভাতালফও তায ালথ অভায ওনযাদ্বলয়য চফলয় 

চদলয়চঙরাভ।‛  

অরী (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ঈভান 

ম্পলওৃ ফলরলঙন, ‚অভায ঘচল্লচন যভলয় থাওলর যয অচভ তালদযলও তায লঙ্গ চফলয় চদতাভ।‛ 

মালয়দ চফন াচফত (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, ‚ঈভান অভায াভলন চদলয় মায়ায ভয় এও যপলযতা অভায ওালঙ ফল চঙলরা। 

চতচন অভালও ফরলরন -  আচন ীদ লফন। স্বচাচত ওতৃওৃ তায চনত ফায ংফাদ যলয় অচভ রচিত 

রাভ।‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚অল্লা এফং তায যাূলরয ওালঙ যপলযতাকণ যমবালফ রিালফাধ ওলযন, ঈভালনয াভলন 

তাযা এওআবালফ রচিত যান।‛  

াান (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ফযচক্ত ঈভান ম্পলওৃ াানলও চচলে ওযলর 

চতচন ফলরন, ‚যকার ওযায ভয় যীলযয ওাে চনচৃন ওলক্ষ ঔুরলত চতচন বীলণ রিালফাধ ওযলতন।‛  
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ঈভান (যাঃ) এয চঔরাপত 

ঈভয (যাঃ) এয দাপলনয তৃতীয় চদন ঈভানলও ফাআঅত যদয়া য়।  

ওচথত অলঙ, এওচদন যরালওযা মযত অবু্দয যভান চফন অঈলপয ালথ যাভৃ ওলযন অয ফুচদ্ধভানযা 

তায ালথ থৃও থৃওবালফ াক্ষাত ওলয ঈভালনয ফযাালয চনলচলদয চবভত ফযক্ত ওলযন। ফললল 

অবু্দয যভান চফন অঈপ ফায়অলতয চনয ভলফত ভচচরল এল ফলন এফং াভদ  ানায য ফলরন,  

‚যতাভালদয যরালওযা ঈভান (যাঃ) ঙাো ওাঈলও ফাআঅত প্রদালন ন্তুষ্ট নন।‛ (আফলন অাচওয) 

এও ফণৃনায় যলয়লঙঃ অবু্দয যভান চফন অঈপ (যাঃ) াভদ  ানায য অরীলও ফরলরন, ‚য অরী, 

অচভ ওলরয ালথ ওথা ফলর যচলনচঙ তালদয চবভত ঈভানলও চখলয।‛ এ ওথা ফলর চতচন ঈভালনয 

াত ধলয ফরলরন, ‚অল্লা, তায যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এফং ূফৃফতীৃ দুআ ঔচরপায নীচত 

নুমায়ী অচভ তায ওালঙ ফাআঅত ওযচঙ, অচন ফাআঅত ওরুন।‛ এযয ওর ভুাচচয  অনায 

াাফীকণ ফাআঅত ওযলরন। 

অনা (যাঃ) ফলরলঙনঃ ঈভয আলন্তওালরয এও খন্টা অলক অফু তারা অনাযীলও ফলরলঙন, ‚যম খলয 

অালফ যাূর ঔরীপা চনধৃাযলণয চনয চতনচদন ভলফত লফন, যওঈ যমন চবতলয প্রলফ ওযলত না ালয, 

য চনয তুচভ ঞ্চাচনলও চনলয় দযচায় দাৌঁচেলয় থাওলফ।‛ (আফলন াদ) 

ভুনালদ অভাদ গ্রলে অফু য়ালয়র ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙঃ অচভ অবু্দয যভান চফন অঈপলও ফররাভ,  

‚অরীলও ফাদ চদলয় ঈভানলও যওন ফাআঅত চদলরন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚এলত অভায যওালনা ত্রুচি যনআ। 

অচভ অরীলও ফলরচঙরাভ -  অচভ চওতাফুল্লা, ুন্নলত যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এফং ীযালত 

অফু ফওয  ঈভয নুমায়ী অনালও ফাআঅত চদলফা।‛ চফালফ চতচন ফরলরন, মঔন ওযা তা িফ লফ,  

নযথায় ঈভানলও এওআ প্রশ্ন ওযলর চতচন ফলরন, ঔুফ বালরা (ফাআঅত ওরুন -  নুফাদও)।  

ফচণৃত যলয়লঙ, অবু্দয যভান চফন অঈপ (যাঃ) ফলরলঙনঃ অচভ ঈভানলও চনচৃলন চনলয় চচলে 

ওযরাভ, ‚অচভ অনায ওালঙ ফাআঅত না ওযলর অভালও ওায ফাআঅত গ্রলণয যাভৃ চদলফন ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অরীয।‛ অরীলও প্রশ্ন ওযলর চতচন ঈভালনয ওথা ফলরন। মুফালয়লও ফররাভ, চতচন অরী থফা 

ঈভালনয নাভ ঈলল্লঔ ওযলরন। এযয ালদয চবভত চালনালত ঘাআরাভ, চতচন ঈভানলও চনফৃাঘন ওলযন। 

এযয অচভ ওর অালফ যাূর এফং চফচষ্ট ফযচক্তফলকৃয চধওাংলয ভতাভত ঈভালনয লক্ষ যরাভ। 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও আফলন াদ অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভালনয ফাআঅলতয ভয় যরালওযা 

ফরচঙলরন, ‚চীচফতলদয ভলধয অচন ফৃলেষ্ঠ। অনায অনকুলতয অভযা যওালনা ত্রুচি ওযলফা না।‛  

ঈভালনয চঔরাপত রালবয অলকয ফঙয ২৪ চচযীলত যায় ঞ্চর চফচচত লর াত যথলও ঘলর যকলর তায 

অভলর চদ্বতীয়ফায তা দানত য়। য ফঙয গ্রীলষ্ময তাদাল নাও চদলয় যক্তক্ষযণ চাতীয় যযাক চফলললয 

প্রাদুবৃালফ ঈভান অক্রান্ত লয় ালি মায়ায প্রস্তুচত স্থচকত ওলযন অয রুিতায অঙ্কায় প্রলয়াচনীয় 
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ীয়ত ওলযন। এচনয এ ফঙযলও যক্তক্ষযলণয ফঙয চললফ চবচত ওযা য়। এওআ ফঙয যযাভান 

াম্রালচযয চংবাক বূঔণ্ড আরালভয তাওাতলর অল অয ঈভান ভুকীযালও াযণ ওলয াদ চফন 

অফী য়ািালও ওপুায ানওতাৃ চনলয়াক ওলযন।  

২৫ চচযীলত মযত ঈভান াদলও াযণ ওলয ভালয়য চদও যথলও অত্মীয়তায ম্পলওৃ বাআ রীদ 

আফলন ঈওফা চফন অফী ভুআতলও ওপুায প্রাও চনলয়াক ওলযন। তায প্রচত চনতায এিাআ প্রথভ চবলমাক 

যম, চতচন অত্মীয়তায ঘঘৃা ওলযলঙন। ওচথত অলঙ, রীদ চঙলরন ভদয। এওফায যনা ওলয পচলযয 

নাভালময আভাভচত ওলযন অয ঘায যাওাত নাভাম চেলয় ারাভ চপলয ভকু্তাচদলদয ফলরন, যতাভযা ফরলর 

অলযা যফী চেলয় চদলফা।  

২৬ চচযীলত চওঙু খযফাচে চওলন ঈভান (যাঃ) ভচচলদ নফফী ম্প্রাযণ ওলযন। এ ফঙয াফু ঞ্চর 

চফচচত য়।  

২৭ চচযীলত ভুঅচফয়া যনৌলথ ওফযম অক্রভণ ওলযন। এ ফাচনীলত ঈফাদা চফন ালভলতয ালথ তায ত্নী 

ঈলম্ম াযাভ চফনলত চভরান অনাযী চঙলরন। এ চবমালন তায স্ত্রী যখাো যথলও লে চনত যান অয  

তাৌঁলও যঔালনআ ভাচত ওযা য়। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এ মুলদ্ধ ঈফাদায স্ত্রীয চনত 

য়ায ফযাালয অলকআ বচফলযদ্বাণী ওলযচঙলরন। এ ফঙয অযচালনা অয দালয ফচদৃ ওযতরকত য়। এযয 

চতচন অভয চফন অলও াযণ ওলয অবু্দল্লা চফন াদ চফন অফী াযালও চভলযয ানওতাৃ চনলয়াক 

ওলযন। চতচন স্বলদ চধচষ্ঠত লয় অচিওা অক্রভণ ওলয তা দঔর ওলয ওর ফৃত  ফনাঞ্চর চযলফচষ্টত 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাচযগুলরা আরালভয ঙায়াতলর অলনন। যঔালন প্রঘুয ম্পদ কনীভত চললফ ভুরভানলদয ালত 

অল। পলর প্রলতযও ভুাচচয এও াচায, যওালনা ফণৃনা নুমায়ী চতন াচায চদনায বালক ান। এযয 

অন্দর তর কত য়।  

ঈলল্লঔয, ভঅুচফয়া (যাঃ) ঈভয (যাঃ) যও যনৌলথ ওফযম অক্রভলণয চনয ফাযফায নুলযাধ ওযায় ঈভয (যাঃ) 

চভলযয ানওতাৃ অভয চফন অ (যাঃ) যও যনৌমান ম্পলওৃ এওিা স্বি ধাযণা যদফায চনয চনলদৃ যদন। 

অচভরুর ভচুভনীলনয চঘচি যলয় অভয চফন অ (যাঃ) চরঔলরন, ‚অচভ এ ফান যদলঔচঙ। যচি এও প্রওাণ্ড 

ভাঔরুও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঔরওুযা এলত অলযাণ ওলয। মঔন এ ফানচি চস্থয লয় দাৌঁোয় তঔন ন্তয যপলি 

মায়, অয মঔন ঘরলত থালও তঔন চফলফও যরা ায়। এলত রালবয যঘলয় ক্ষচতয ংআ যফী। এলত 

ঈলফনওাযীযা ওাষ্ঠ ঔলণ্ডয ঈয যীৃ চাতীয় প্রাণীয ভত অলযাণ ওলযলঙ। এচি চঙদ্র লর চনভচিত 

লফ।‛ যনৌমান ম্পলওৃ এ চফফযণ লে অচভরুর ভুচভনীন ঈভয (যাঃ) ভুঅচফয়া (যাঃ) যও চরঔলরন, 

‚অল্লায ওভ, এভন ফালন ভুরভানলদয অলযাণ ওযলত চদলফা না।‛  

আফলন চাযীয ফলরনঃ ফললল ভুঅচফয়া (যাঃ) ঈভান (যাঃ) এয চঔরাপতওালর যনৌলথ ওফযম অক্রভণ 

ওলযন অয ওফযমফাী চচচচয়া ওয যদফায চনয চি ওলয।  
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২৯ চচযীলত আচতঔায, ওাা এফং এয াশৃ্বফতীৃ যঙাি যঙাি যাচযগুলরা মুলদ্ধয ভাধযলভ চফচচত য়। য 

ভয় চতচন ভচচলদ নফফী ম্প্রাযণ ওলযন। ওারুওামৃ ঔচঘত াথয, াথলযয তর ি অয ওাি চনচভৃত ঙাদ 

সতচযয ভাধযলভ ভচচলদয সদখৃয ১৬০ কচ অয প্রস্থ ১৫০ কচ য়।  

৩০ চচযীলত চুয, চনাুয অয ঔুযালনয চধওাং যগুলরা চওঙু চিয ভাধযলভ, ফাওীগুলরা রোআ ওলয 

ভুরভানলদয তর কত য়। তঔন ঘাযচদও যথলও প্রঘুয ম্পদ অদায় ওলযন, ঈভান (যাঃ) যওালাকায 

চনভৃালণয প্রলয়াচন নুবফ ওলযন অয চতচন প্রচতচদন ভন ঔুলর যরাওলদয দান ওযলতন। এলত যওঈ এও রাঔ 

যওঈ ঘায রাঔ চদযাভ যলতন। ৩৫ চচযীলত ঈভান কনী (যাঃ) াাদাত রাব ওলযন।  

মুযী ফলরলঙনঃ  ঈভালনয ফালযা ফঙয চঔরাপলতয প্রথভ ঙয় ফঙয তায প্রচত যরাওলদয যওালনা চবলমাক 

চঙর না। এভনচও ঈভয ওলিায য়ায ওাযলণ ওুযাআলদয ভলধয চতচন চঙলরন চধও চনচপ্রয়। ঙয় ফঙয য 

ঈভান লনও নযভ লয় লেন। চতচন অত্মীয়  চপ্রয়চনলদয প্রাও লদ চনলয়াক চদলত অযি ওলযন। 

ভাযয়ান অচিওায ানওতওৃালও এও- ঞ্চভাং মা ফাআতরু ভালর চভা লফ তা ভাপ ওলয যদন। চতচন 

অত্মীয়-স্বচনলও যাষ্ট্রীয় যওালাকায যথলও বাতা যদন, এ মুচক্তয অলরালও যম -  অফু ফওয অয ঈভয  

ঈবলয়য চনযআ তা সফধ চঙর, চওন্তু তাযা যচি গ্রণ ওলযনচন, অচভ অল্লা তাঅরায চনলদৃল অত্মীয়তায 

ফিন যক্ষা ওলয ঘলরচঙ। এলত ওলয চনতায ভালছ চফৃঙ্খরায ৃষ্ট য়। (আফলন াদ) 

মুযী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ াইদ চফন ভুায়যাফলও চচলে ওযরাভ, ‚ঈভানলও 

যওন ীদ ওযা য় ? য ভয় যরাওলদয ফস্থা চও চঙর ? তায যীচতনীচত চও চঙর ? অয াাফাকণ যওন 

তায ঙ্গ যদনচন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ঈভানলও ভচরুভবালফ ীদ ওযা যদয়া লয়লঙ। তযাওাযীযা চঙর 

চালরভ, অয মাযা তায াঘমৃ তযাক ওলযচঙলরন তাযা াযক  ক্ষভ চঙলরন।‛ অচভ ফররাভ, ‚এয 

চফতর াচযত চফফযণ চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ঈভান সনওিযপ্রাপ্তলদয যফী বালরাফাায ওাযলণ লনলওআ তা 

বালরা দৃচষ্টলত যদলঔনচন।‛  

তায ফালযা ফঙয চঔরাপলতয প্রথভচদলও ঈভাআয়যা ফংলয ভধয যথলও অালফ যাূর ঙাো নযলদয 

ানওতাৃ চনলয়াক ওযলতন, অয াাফীকণ তালদয চধওাং ওালচয ভালরাঘনা ওযলতন1 চওন্তু ঈভান 

(যাঃ) তালদযলও াযণ না ওলয ক্ষভা ওলয চদলতন। ঙয় ফঙয য ঘাঘায ন্তানলদয প্রাধানয চদলয় 

তালদযলও অল্লায বয় যদচঔলয় যালষ্ট্রয চফচবন্ন গুরুত্বূণৃ লদ চধচষ্ঠত ওযলত থালওন। চতচন অবু্দল্লা চফন 

অফী াযালও চভলযয ানওতাৃ চললফ যপ্রযলণয দুআ ফঙয য চভযফাী তায চফরুলদ্ধ ফাযফায চবলমাক 

অনলত থাওায ওাযলণ ঈভান চভয ানওতাৃ অবু্দল্লা চফন অফী াযালয প্রচত এওচি চঘচি চরলঔন। চওন্তু 

লত্র ঈচল্লচঔত অলদ- চনলললধয যওালনা যতায়ািা না ওলয মাযা ঔরীপায ওালঙ চবলমাক ওযলত 

এলচঙলরা, অবু্দল্লা চফন অচফ াযা তালদয তযা ওলযন। এযয চভযফাীয লক্ষ যথলও াত দলযয 

এও প্রচতচনচধ দর ভুচরভ চফলশ্বয যাচধানী চফত্র ভদীনা যীলপ এল নাভালময ভয় ভচচলদ নফফীলত 

াাফীলদয ওালঙ অবু্দল্লা চফন াযালয তযাওালণ্ডয চবলমাক দালয়য ওলয। পলর তারা চফন ঈফায়দুল্লা 

দাৌঁচেলয় এ চফলয় চনলয় ঈভালনয ালথ ওলিাযতায ালথ ফাদানুফাদ ওলযন। চদলও অলয়া (যাঃ) খিনাচি 
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চালনালত যলয় ঈভালনয ওালঙ ফলর ািান যম, ‚ভুাম্মালদয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াাফীকণ 

অনায চনওি এভন এও ফযচক্তয াযণ ঘাআলঙ, যম যরাওচি তযায দালয় যদালী, চওন্তু এলত অচন 

ওণৃাত ওযলঙন না, অয তালও াযণ ওযলত ম্মচত চানালিন। অনায ঈচঘত তাৌঁলও াচতর  যদয়া।‛ 

চওঙকু্ষণ য মযত অরী (যাঃ) এল ফরলরন, ‚এযা তযায চযফলত ৃএওচন ানওতাৃয াযণ 

ঘাআলঙ। যওন যঔালন অলযওচনলও চধচষ্ঠত ওযলঙন না ? যওন এ ওালচ আনাপ ওযলঙন না ?‛ ঈভান 

ফরলরন, এযা চনলচলদয ভলধয ভীভাংা ওলয চনলফ। অচভ অবু্দল্লা চফন অফী াযালও াযণ ওলয এওচি 

চঘচি চরলঔ চদচি। যরালওযা চভলযয নতুন ানওতাৃ চললফ ভুাম্মদ চফন অফু ফওযলও ফচদও চদলয় যমাকয 

চফলফঘনা ওলয।  

ঈভান ওতৃওৃ অবু্দল্লা চফন অফী াযালয াযলণয পযভান চনলয় ভুাম্মদ চফন অফু ফওয চভলয মাত্রা 

ওলযন। অবু্দল্লায ফস্থা স্বঘলক্ষ যদঔায ওযায চনয ভুাচচয  অনাযলদয এওচি দর ভুাম্মাদ চফন চফন 

অফু ফওলযয ালথ চঙলরন। তাযা তৃতীয় ভচিলর ফস্থালনয ভয় এও াফী যকারাভলও ঈিনীয ঈয 

অলযাণযত ফস্থায় দ্রুততায ালথ থ ঘরলত যদলঔ বাফলরন যম, য়লতা ওালযা দূত লফ থফা 

রায়নওাযী। াাফালয় যওযাভ তায কচতলযাধ ওলয চচলে ওযলরন, ‚অচন যও ? ওায নুিালন 

যওাথায় ঘলরলঙন ?‛ য ফরলরা, ‚অচভ অচভরুর ভচুভনীলনয যকারাভ, চভয ানওতাৃয ওালঙ মাচি।‛ এ 

ওথা শুলন এও ফযচক্ত ভুাম্মদ চফন অফু ফওলযয প্রচত আাযা ওলয ফরলরন, ‚আচন চভয ানওতাৃ।‛ য 

ফরলরা, ‚ঈচন অভায ওাচঙ্ক্ষত ফযচক্ত নন।‛ এ ফলর য ঘলর যকলর ভুাম্মাদ চফন অফু ফওয দুআচনলও 

াচিলয় তালও ধলয এলন চচলে ওযলরন, ‚যও অচন ?‛ য চফহ্বর  তঘচওত লয় এওফায চনলচলও 

অচভরুর ভুচভনীন  এওফায ভাযয়ালনয যকারাভ ফলর চযঘয় যদয়। এওচন তালও চঘনলত যলয় অচভরুর 

ভুচভনীলনয যকারাভ চললফ নাক্ত ওযলর ভুাম্মাদ চফন অফু ফওয চচলে ওযলরন, ‚অচভরুর ভচুভনীন 

অনালও ওায ওালঙ যওন ািালিন ?‛ য ফরলরা, ‚চভয ানওতাৃয ওালঙ যৌঙালনায চনয এওচি 

চঘচি অভালও াচিলয়লঙন।‛ ভুাম্মাদ ফরলরন, ‚অনায ওালঙ চঘচি অলঙ ?‛ য ফরলরা, ‚যনআ।‛ 

এযয তারা ওলয তায ওালঙ চঘচি ায়া যকর না। ফললল যঙাি এও ভলওয ভলধয ায়া যকলরা 

অচভরুর ভুচভনীলনয ক্ষ যথলও আফলন অফী াযালয প্রচত চরচঔত এওচি চঘচি। ভুাম্মাদ ওর াথীলদয 

এওচত্রত ওলয যভায ঔুলর চঘচিচি েলরন “ ‚ভুাম্মাদ অয ভওু ভওু ফযচক্তফকৃ যতাভায ওালঙ চকলয় 

যৌঙলর পাৌঁলদ যপলর তালদয তযা ওযলফ। যম যতাভায চবলমাক চনলয় অলত ঘাআলফ, তালও ফন্দী ওলয 

যাঔলফ। চদ্বতীয় অলদ ায়া মৃন্ত স্বলদআ তুচভ ফার থাওলফ।‛ এ ত্র ািালন্ত ওলরআ চওংওতফৃযচফভূঢ় 

লয় েলরন অয ভদীনায় চপলয এলরন।  

তাযা ভদীনায় এল তারা, অরী, াদ, মুফালয়য প্রভুঔ াাফীলদয ভলফত ওলয প্রাপ্ত চঘচিচি যদঔালরন অয 

খিনায চফতর াচযত চফফযণ চদলরন। এলত ওলরআ যক্রাধাচন্বত লয় লেন এফং ভাঈদ, অফু ময অয 

অম্মালযয স্মযণ য়ায় য যক্রালধয ভাত্রা অয ফৃচদ্ধ ায়। যচদলনয ভত াাফালয় যওযাভ চনচ চনচ ফাচে 

ঘলর মান। ফললল যরালওযা ঈভালনয ফাচে ফলযাধ ওলয। য ভয় অরী, তারা, মুফালয়য, অম্মায, 

াদ প্রভুঔ ফদয মুলদ্ধ ংগ্রণওাযী াাফীলদযলও ঈভালনয চনওি াচিলয় চতচন প্রাপ্ত যআ ত্রচি, যকারাভ 
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অয যআ ঈিনীচি চনলয় াদ প্রভুঔ ফদয মুলদ্ধ ংগ্রণওাযী াাফীলদযলও ঈভালনয ওালঙ চকলয় ফরলরন, 

‚য চও অনায যকারাভ ?‛ ঈভান ফরলরন, ‚যাৌঁ।‛ অরী ঈিনীচি যদচঔলয় ফরলরন, ‚এ ঈিনী অনায 

?‛ চতচন ফরলরন, ‚অভায।‛ চতচন নুযায় চচলে ওযলরন, ‚এ চঘচি চও অচন চরলঔলঙন ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ ঔরীপা। অচভ এ চঘচি চরচঔচন,  ওাঈলও চরঔায চনলদৃ যদআচন। এ চঘচি ম্পলওৃ অচভ 

চওঙআু চাচন না।‛ অরী ফরলরন, ‚চঘচিলত অনায যভায রাকালনা চঙর।‛ চতচন ফরলরন, ‚চনশ্চয়আ এিা 

অভায যভায।‛ অরী ফরলরন, ‚চও অশ্চলমৃয চফলয় ! যকারাভ, ঈিনী, যভায -  ফআ অনায, থঘ 

অচন চওঙআু চালনন না ?‛ ঈভান ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, এ চঘচি অচভ চরচঔচন, ওালযা ালত তা 

চরলঔ যনআচন অয তা চভয ানওতাৃয ওালঙ ািাআচন।‛ এযয যরালওযা ফুছলরা এিা ভাযয়ালনয 

ওাচ এফং ঈভান ওতৃৃও ৃষ্ট এ ওালচ যরাওলদয লন্দ য়। ভাযয়ান মযত ঈভান (যাঃ) এয ফাচেলত 

চঙলরন। যরালওযা ফরলরা, ‚ভাযয়ানলও অভালদয ালত তলুর চদন।‛ ঈভান এ প্রতর াফ প্রতযাঔান ওযায় 

ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয অালফযা অলযা যফী চক্ষপ্ত লয় ঈলিন। তালদয ভলধয চধওাং 

ফলরন, ‚ঈভান ওঔনআ চভথযা ওভ ওলযনচন।‛ অয চওঙ ু(ফযচক্ত) ফলরন, ‚ভাযয়ানলও অভালদয ালত 

তলুর না যদয়া মৃন্ত অয যাূলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াাফীলদয তযায অলদ যদয়ায 

ওাযণ তদন্ত ওলয না চানা মৃন্ত লন্দলয ঈয (চবচত্ত ওলয) ঈভানলও চওঙলুতআ ঔাযা বাফা মালফ না। 

মচদ ঈভান চচেত থালওন, তালর অভযা তাৌঁলও াযণ ওযলফা। অয মচদ ভাযয়ান চরলঔ থালওন, তলফ 

অভযা তালও াচতর  চদলফা।‛ তাযা ভাযয়ানলও তযা ওযলফন লন্দল চতচন তালও তুলর চদলত স্বীওায 

ওযায় ফলযাধ অলযা ওলিায য় এফং াচনয যফযা মৃন্ত ফি ওলয যদয়া য়।  

ঈভান ঈয যথলও ঈৌঁচও চদলয় ফরলরন, ‚যতাভালদয ভলধয অরী যলয়লঙন ?‛ যরালওযা ফরলরা, ‚না।‛ 

চতচন অফায ফরলরন, ‚যতাভালদয ভালছ চও াদ অলঙন ?‛ যরালওযা ফরলরা, ‚না।‛ চতচন চওঙকু্ষণ নীযফ 

যথলও অফায ফরলরন, ‚যতাভালদয ভলধয যও অলঙা, যম অরীলও অভায চাায ওথা চাচনলয় াচন ািালত 

ফরলফ ?‛ এ ংফাদ অরীয ওালঙ যৌৌঁঙাভাত্র চতচন লঙ্গ লঙ্গ চতন ভও াচন াচিলয় যদন, চওন্তু ফলযালধয 

তীব্রতায ওাযলণ াচনয ভও ফনওাযী ফনূ াচভ অয ফনূ ঈভাআয়যায ওলয়ওচন যকারাভ অখাতপ্রাপ্ত য়। 

ভাযয়ানলও তলুর না চদলর ঈভানলও তযা ওযা লফ চালনালত যলয অরী চনলচয দুআ যঙলর াান অয 

যালনলও ওলিাযবালফ চনলদৃ দালন ফরলরন, ‚নাঙ্গা তলরায়ায চনলয় ঈভালনয দযচায় চকলয় দাৌঁচেলয় মা,  

যমন যওঈ যবতলয প্রলফ ওযলত না ালয।‛ তারা, মুফালয়য অয চওঙু াাফা চনচ চনচ ুত্রলদয এওআ 

চনলদৃ চদলয় ঈভানলও াাো যদয়ায চনয াচিলয় যদন। তাযা তাৌঁলও চখলয চনচিদ্র প্রযায ফযফস্থা ওলযন।  

ঈভানলও যক্ষা ওযায চনয তায াভলন দুলবদৃয ভানফ প্রাঘীয যদলঔ ভুাম্মদ চফন অফু ফওয তীয ফলৃণ অযি 

ওলযন। ঈভানলও রক্ষয ওলয যঙাৌঁো তীযচি াানলও অখাত ওলয, এলত যক্ত প্রফাচত য়। ভাযয়ালনয 

ঈলদ্দলয চনচক্ষপ্ত তীযচি চকলয় চফদ্ধ য় ভুাম্মাদ চফন তারায যীলয। অলযওচি তীলযয অখালত অরীয 

যকারাভ ওানফালযয ভাথা ক্ষত- চফক্ষত য়। আভাভ াালনয যক্ত যদলঔ ভুাম্মাদ চফন অফু ফওয দারুণ 

বীতগ্রতর  লয় লেন এআ যবলফ যম,  আভাভ াালনয যক্ত যদলঔ ফনূ াচভ প্রচতলাধ চনলত এচকলয় এলর 

অভালদয চভন ধুরায় রুিালফ। এচনয ভুাম্মদ চফন অফু ফওয তায য দুআ াথীলও ফরলরন, ‚অভযা 
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চতনচন নয খয চদলয় ঈভালনয খলয চকলয় তাৌঁলও তযা ওযলফা, তালত যওঈ যিয ালফ না।‛ যাভৃ 

নুমায়ী ভুাম্মদ চফন অফু ফওয তায দুআ াথী এও অনায াাফীয ফাচে চদলয় ঈভান মৃন্ত তাযা 

যৌলঙ মায়, থঘ যওঈ তা যভালি যিয ায়চন। ওাযন তাৌঁলও যক্ষাওাযী দযচাচি দুআ তরায় ফস্থান 

ওযচঙলরা, অয চতচন স্ত্রী চঙলরন নীঘ তরায়। ভুাম্মাদ চফন অফু ফওয াথীদ্বয়লও ফরলরন, ‚অচভ অলক 

চকলয় চযচস্থচত চনয়ন্ত্রলণ অনলফা। তাযয যতাভযা অক্রভণ ওলয তযা ওযলফ। ঙও যভাতালফও ভুাম্মদ চফন 

অফু ফওয খলয েুলও ঈভালনয দাচে ধযলরন।‛ ঈভান ফরলরন, ‚যতাভায চতা চীচফত থাওলর এ ওালচয 

চনয চতচন যতাভালও চও ফরলতন, এওফায যবলফলঙা ?‛ এওথা শুলন চতচন যঙলন লয অলন। এভন ভয় 

তায াথীদ্বয় এল তাৌঁলও তযা ওলয যম লথ এলচঙর য লথআ চপলয মায়।  

ঈভালনয স্ত্রী চঘৎওায ওযলত থালওন। চওন্তু িলকালরয ওাযলণ যওঈ তায অয়াচ শুনলত ায়চন। ফললল 

চতচন ঈলয চকলয় ফরলরন, ‚অচভরুর যভালভনীন ীদ লয় যকলঙন।‛ তাযা যদৌলে এল যদঔলরন ঈভান 

চলফ লয় লে অলঙন। অরী, তারা, মুফালয়য, াদ অয ভদীনাফাী ংফাদ যলয় ওলর সঘতনয 

যরা ায়। অরী এল দুআ ুত্রলও চচো ওযলরন, ‚যতাভযা দযচায় থাওায য অচভরুর ভচুভনীন 

চওবালফ চনত লরন ?‛ এ ফলর দুআ ুত্রলও ঘে চদলরন অয ভুাম্মদ চফন তারা  অবু্দল্লা চফন 

মুফালয়যলও ফওাফচও ওলয ফাচে ঘলর যকলরন।  

এযয যরালওযা দলর দলর অরীয ফাচেলত এল ফরলরা, ‚এ ভুূলত ৃএওচন ঔরীপা প্রলয়াচন। অচন াত 

ফাচেলয় চদন, অভযা অনায ওালঙ ফাআঅত ওযলফা।‛ চতচন ফরলরন, ‚ফদয মুলদ্ধ ংগ্রণওাযী াাফীকণ 

ঔচরপা ভলনানীত ওযলফন। তাযা মাৌঁয প্রচত ন্তুষ্ট, চতচনআ লফ ঔরীপা।‛ এযয ওর ফদযী াাফা এল 

ফরলরন, ‚অভযা অনায যঘলয় চঔরাপলতয যফী ওদায অয ওাঈলও যদঔচঙ না। অচন াত প্রাচযত 

ওরুন, অভযা ফাআঅত ওযলফা।‛ ফললল তাযা ফাআঅত ওযলরন।  

চদলও ভাযয়ান অয তায ুত্র অলকআ াচরলয়চঙলরন। ঈভালনয স্ত্রীয ওালঙ এল অরী চচলে ওযলরন,  

‚যও ঈভানলও তযা ওলযলঙ ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ভুাম্মাদ চফন অফু ফওলযয ালথ যম দুচন চঙর, অচভ 

তালদযলও চঘচন না।‛ অরী লঙ্গ লঙ্গ ভুাম্মাদলও যডলও চচলে ওযলরন। চতচন ফরলরন, ‚তযা ওযায চনয 

অচভ যবতলয প্রলফ ওলযচঙরাভ। চওন্তু চতচন অভায ফাফায ওথা ফরায় অচভ যঙলন লয অচ অয অল্লা 

তাঅরায ওালঙ তাফা ওযলত থাচও। অল্লায ওভ, অচভ তযা ওচযচন, তালও খালয়র ওচযচন।‛ ঈভালনয 

স্ত্রী ফরলরন, ‚য তয ফলরলঙ, তলফ য-আ তালদয বযন্তলয প্রলফ ওচযলয়লঙ।‛  

ুচপয়ায যকারাভ যওনানা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ চনশ্রুচত প্রঘচরত যলয়লঙ যম, রার নীর 

চভচেত যঘাঔ চফচষ্ট চভায নাভও চভলযয এও ফযচক্ত ঈভানলও তযা ওলয।  

ভুকীযা চফন যাফা যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ফরুদ্ধ থাওা ফস্থায় অচভ ঈভালনয ওালঙ চকলয় 

ফররাভ, ‚অচন অচভরুর ভুচভনীন, অচন দুখৃিনায় চনচতত লয়লঙন। অচভ চতনচি যাভৃ চদচি, 

ঙন্দভত এওচি গ্রণ ওযলফন। এও - অচন ফাআলয চকলয় রোআ ওরুন, অনায লনও গুণগ্রাী যলয়লঙ, 
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তাঙাো অচন লতযয ঈয ুপ্রচতচষ্ঠত, অয তাযা ফাচতর1 দুআ -  অচন ঈলি ঘলে ভিায় ঘলর মান, াযাভ 

য়ায ওাযলণ এযা যঔালন যওালনা রোআ ওযলত াযলফ না1 চতন “  অচন চচযয়ায় মান, যঔালন 

ভুঅচফয়া যলয়লঙন, চতচন অনালও াাময ওযলত াযলফন।‛ ঈভান (যাঃ) ফরলরন, ‚অচভ ফাআলয চকলয় 

ংখললৃ চোলফা না। অচভ যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঔরীপা লয় ভুরভানলদয যক্ত 

ছযালত ঘাআ না। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ শুলনচঙ -  ওুযাআলদয ভলধয যম াযাভ 

যীলপ যপতনা- পাাদ ৃচষ্ট ওযলফ, দুচনয়ায লধওৃ চক্ত তায ঈয ফতাৃলফ1 এচনয অচভ ভিা যীলপ 

মালফা না। চচযয়ায় মাািা অভায লক্ষ িফ নয়, ওাযণ অভযা চচযলতয চফত্র নকযী অয যাূলরয 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ুলভাচক্ত য যঙলে অচভ যওাথা মালফা না।‛  

অফু ুরুর পাভী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ফলযাধ ঘরাওারীন ভয় অচভ ঈভালনয ওালঙ 

যকলর চতচন ফরলরন, ‚অচভ চনলচয প্রচতারলওয ওালঙ দচি অভানত যযলঔচঙ -  

(১) অচভ আরালভয ঘতথুৃ ফযচক্ত, 

(২) নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চনচ ওনযালও অভায ালথ চফলয় চদলয়লঙন, 

(৩) তায আলন্তওালরয য চদ্বতীয় যভলয়য ালথ অভায চফলয় যদন, 

(৪) অচভ ওঔলনা কান কাআচন, 

(৫) যওান ভয় ঔাযা ওালচয আিা ওচযচন, 

(৬) যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ফাআঅত ওযায য যথলও ডান াত চদলয় রিাস্থান 

পষ্ৃ ওচযচন। 

(৭) প্রলতযও চুভায় এওচন যকারাভ অমাদ ওলযচঙ, যওালনা চুভায় যকারাভ না যলর যফতীৃলত তা ওামা 

অদায় ওলযচঙ,  

(৮) চালচরয়াত ফা আরালভয মুলক -  ওঔলনাআ চমনা ওচযচন। 

(৯) অচভ ওঔলনা ঘুচয ওচযচন। 

(১০) যাূলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) মুলকআ ওুযঅন চপম ওলযচঙ।‛  

ঈভান ৩৫ চচযীয অআয়যালভ তাযীলওয (ইদুর অমায চতন চদন) ভধযবালক াাদাত রাব ওলযন। 

ওালযা ভলত, চতচন ৩৫ চচযীয চমরাি ভাল ১৮ তাচযঔ চনফায ভাকচযফ  এায ভধযফতীৃ ভলয় ীদ 

যান। তাৌঁলও চান্নাতুর ফাওীলত দাপন ওযা য়। ওালযা ভলত, চনফালয1 ওালযা ভলত ২০ চমরাি যাভফালয 

ীদ যান। তায ফয় চনলয় লনও ভতলবদ যলয়লঙ। ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮০, ৮৯, ৯০ -  চফচবন্ন ভতাভত 

ায়া মায়।  
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ওাতাদা (যাঃ) ফলরলঙনন, ‚মুফালয়য তায চানামা োন অয দাপন ওযান, ওাযণ চতচন তাৌঁলও এ ওালচয 

ীয়ত ওলযচঙলরন।‛  

অনা (যাঃ) যথলও ভাযপু ূলত্র আফলন অাচওয অয আফলন অদী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভান চীচফত থাওা 

মৃন্ত অল্লায তযফাযী যওালফদ্ধ চঙর। চতচন ীদ য়ায য তা ঔাভকু্ত লয়লঙ, চওয়াভত মৃন্ত 

ঔাভুক্তআ থাওলফ।‛ (এ ফণৃনা ঈভয চফন ওালয়দ ভাত্র এওচনআ ফণৃনাওাযী, এচি গ্রণলমাকয নয়)।  

আয়াচমদ চফন াফীফ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অচভ যচলনচঙ, মাযা ঈভালনয ঈয অক্রভণ 

ওলযলঙ তালদয চধওাংআ াকর লয় যকলঙ।‛  

হুমাআপা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ফৃপ্রথভ চপতনা লরা ঈভালনয াাদাত, অয ফৃলল চপতনা দািালরয 

অচফবৃাফ। যম তায াাদালত াভানযতভ ঔুচ লফ, য দািালরয মুক যলর ফযআ তায প্রচত ইভান 

অনলফ, অয না যলর তায ওফয দািালরয অনকুতয ওযলফ।‛ (আফলন অাচওয)  

াান (যাঃ) ফলরলঙন, ‚চতচন ীদ মায ভম অরী (যাঃ) ভদীনাম চঙলরন না। ংফাদ যলম চতচন 

ফরলরন “  ‘য অল্লা, অচভ এ খিনাম ন্তুষ্ট নআ, অয যওালনাবালফআ এয ালথ ম্পৃক্ত না।’ ‛ (আফলন 

অাচওয) 

ওালম চফন ঈফাদ ফলরলঙনঃ চলঙ্গ চাভালরয চদন অচভ অরীলও ফরলত শুলনচঙ “  ‚য অল্লা, অচন ঔুফ 

বালরা ওলযআ চালনন যম, অচভ ঈভালনয যলক্তয ালথ যওালনাবালফআ চচডত না। তায াাদালতয ংফাদ 

যলম অভায োন াচযলম মাম। যরালওযা অভায ওালঙ ফাআঅত ওযলত এলর অচভ তালদয বার ভলন 

ওচযচন, অচভ তালদয ফলরচঙ - অল্লায ওভ, ঈভানলও মাযা তযা ওলযলঙ তালদয ম্প্রদালময চনওি যথলও 

ফাআঅত চনলত অচভ রিালফাধ ওযচঙ। তফু এযলঘলম অচভ যফী রচিত অল্লা তাঅরায ওালঙ, এযয 

অচভ তালদয চপচযলম চদরাভ। তাযা অফায অল অয ফাআঅত ওলয। অচভ ঈভালনয চনয দুয়া ওযচঙ, য 

অল্লা, ঈভালনয প্রচত ন্তুষ্ট যান।‛ (াচওভ) 

অফু ঔারদা ানাপী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী ফলরলঙন, ‚ফনু ঈভাআমযা ভলন ওলয, 

ঈভানলও অচভ তযা ওচযলমচঙ। অল্লায ওভ, অচভ তযা ওচযচন, তযওাযীলও াাময ওচযচন। ফযং 

অচভ চনললধ ওলযচঙ, চওন্তু যওঈ তা যালনচন।‛  

ভযা ফলরলঙন, ‚আরাভ এওচি দুলবদৃয দুকৃ। ঈভালনয তযওাযীযা এলও চঙদ্র ওলয চদলমলঙ, মা চওমাভত 

মৃন্ত ফি লফ না। অয ভদীনাফাীয ালত চঔরাপলতয দণ্ড চঙর, খাতলওয দর তা চনলক্ষ ওযাম চওমাভত 

মৃন্ত তা ভদীনাম অয চপলয অলফ না।‛ 

ভুাম্মদ চফন চযীন ফলরলঙন, ‚ঈভানলও তযা ওযায য যথলও যপলযতাকণ মুলদ্ধয ভমদালন অয াাময 

ওলয না। ঈভানলও তযা ওযায অক মৃন্ত ঘাৌঁদ যদঔা চনলম যওালনা ভতলবদ চঙর না। অয হুলনলও তযা 

ওযায য অওাল যচক্তভ প্রবা যদঔা যদম।‛ (এ ফণৃনাচি চফশুদ্ধ নম) 
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তানীপ গ্রলে াভীদ চফন চরার যথলও অবু্দয যািাও ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভালনয ওালঙ চকলম অবু্দল্লা 

চফন ারাভ ফরলরন, ‚যওঈ তালও তযা ওযলত াযলফ না। মাযা ওযলফ, তাযা ওুষ্ট যযাকাক্রান্ত লয় ভাযা 

মালফ। ভলন যাঔলফ, এও নফীয চযফলত ৃত্তায াচায, অয এওচন ঔরীপায চযফলত ৃমচত্র াচায প্রাণ 

চফচৃলনয য ঈম্মলতয ঐওয  ংচত চপলয অলফ।‛ 

অবু্দয যভান চফন ভাদী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভালনয এভন সফচষ্টয চঙর, মা অফু 

ফওয অয ঈভলযয ভলধয চঙর না। এও -  ীদ মা মৃন্ত সধমৃ ধাযণ, এফং দুআ -  চওযালতয ভাধযলভ 

ভুরভানলদয ঐওযফদ্ধওযণ। 

  

যতলযাতভ চযলিদ  

ভূা চফন তারা যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ঈভান চুভঅয চদন রুদ যাাও লয চভম্বলয 

অলযাণ ওযলতন। ভঅুচিন অমান চদলতন, অয চতচন যরাওলদয ওুর চচলে ওযলতন।‛ 

অবু্দল্লা রুভী যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ ঈভান এওাআ যালত ঈলি মূ ওযলতন। এওচন ফরলরা, ‚লমাচকতায 

চনয ঔালদভলও ডাওলর ম না ?‛ চতচন ফরলরন, ‚তায চনয যাত চফোলভয ভম।‛  

ঈভয চফন ঈভান চফন অপপান যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ তায অংচিলত যঔাদাআ ওলয চরঔা 

চঙর “  

فغٛٞ خٍك ثبٌزٞ إِذ  

দারালমর গ্রলে আফলন ঈভয যথলও অফু নাইভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভান তায এও বাললণ ফরলরন, ‚এওচদন 

চাচা চঔপাযী অভায াত যথলও রাচি যওলড চনলম যবলঙ্গ যপরায এও ফঙয য অল্লা তাঅরা তালও 

এভন যযাক যদন যম, তায যীয যথলও যকাত ঔুলর ঔুলর ডলতা।‛ 

অমালমর গ্রলে অওাযী চরলঔলঙনঃ ঈভান (যাঃ) ফৃপ্রথভ ফৃচত্তয প্রফতনৃ, শু ঘযালনায চনয ঘাযণবূচভ 

চনধৃাযণ, তাওফীয ধ্বচন ভৃদু, ভচচলদ ুকিীয ফযফস্থা, চুভঅয চদন দুআ অমালনয চনমভ অয ভঅুমচমলনয 

যফতন চনধৃাযণ ওলযন।‛ (আফলন াদ) 

চতচনআ ফৃপ্রথভ ম্পদ যথলও মাওাত যফয ওযায চনমভ ঘারু ওলযন। চতায চীফদ্দাম চতচনআ প্রথভ ঔরীপা। 

চতচন ুচর ফাচনী কিন ওলযন। ঈভলযয াাদলতয ওাযলণ ভচচলদ চনলচয চনয চভযাফ সতচয ওলযন। 

তায মুলক ফযাও ভতাননলওযয ওাযলণ যপষ্যলও ভ্রান্ত ভলন ওযলতা। চওন্তু ূলফৃ এ ভতাননওয ভাালমর অয 

চপওা’য ভলধয ীভাফদ্ধ চঙলরা, ভতাননলওযয চনয এলও যলও ভ্রান্ত ভলন ওযলতা না। চতচন ফৃপ্রথভ 

স্বচযফালয অল্লায লথ চচযত ওলযন।  
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াওীভ চফন ঈফাদা চফন ানীপ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚তায মুলক ম্পলদয পুযন্ততায 

ওাযলণ র প্রওৃচতয ধনীযা তীয চদলয় ওফুতয চওালযয প্রথা ঘারু ওযাম চতচন যতা যযাধ ওযায চনয তায 

চঔরাপলতয ষ্টভ ফললৃ রাআ ফংলয এও ফযচক্তলও চনলমাক ওলযন।‛ 

তায চঔরাপতওালর ুযাওা চফন ভাচরও চফন চাাভ, চাব্বায চফন ঔয, াচতভ চফন অফী ফরতমা, অমা 

চফন মুালময, অফু ঈাইদ অ াদী, অ চফন াচভত, য চফন নলপর, অবু্দল্লা চফন হুমাপা, মালমদ 

চফন লচমা (চতচন ভৃতুযয লয ওথা ফলরচঙলরন), ওচফ রাফীদ, াইলদয চতা ভুায়যাফ, ভুঅম চফন অভয 

চফন চুভু, ভাফাদ চফন অব্বা, ভুতাওীফ চফন অফী পালতভা অদাদী, অফু রুফাফা চফন অবু্দর ভনুচময,  

নাইভ চফন ভাঈদ অচায়ী প্রভুঔ াাফা তালফই  আলন্তওার ওলযন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.almodina.com



 

 

অরী চফন অফ ুতাচরফ যাচদয়াল্লাহু অনহু 

 

তায ফং যম্পযা লি -  অরী চফন অফু তাচরফ চফন অবু্দর ভতু্তাচরফ চফন াচভ চফন অলব্দ ভান্নাপ চফন 

ওুী চফন চওরাফ চফন ভুযাফা চফন ওাফ চফন রুয়ী চফন কারীফ চফন চপয চফন ভাচরও চফন নচয চফন চওনানা। 

অফু তাচরলফয প্রওতৃ নাভ অলব্দ ভান্নাপ, অবু্দর ভতু্তাচরলফয নাভ ায়ফা, াচলভয নাভ অভয, অলব্দ 

ভান্নালপয নাভ ভকুীযা অয ওুীয নাভ মালয়দ। 

অরী (যাঃ) এয ঈনাভ অফুর াান। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তাৌঁলও অফু তুযাফ ঈাচধ 

যদন।  

তায ম্মাচনত চননীয নাভ পালতভা চফনলত অাদ চফন াচভ।  

চতচনআ প্রথভ াচভী মুফও, চমচন ফৃপ্রথভ আরাভ গ্রণ ওলযলঙন অয চচযত ওলযলঙন।  

চতচন চান্নালতয ুংফাদপ্রাপ্ত দচন াাফীলদয নযতভ। 

চতচন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাঘালতা বাআ অয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ওনযা পালতভা (যাঃ) এয স্বাভী।  

চতচন ঈঘু ভালয োনী, প্রচদ্ধ ফীয, দৃষ্টান্তীন ধভচৃনষ্ঠ াধও ফযচক্ত, চফঔযাত ফক্তা এফং ওুযঅন যীপ 

চভাওাযী  ালপলম ওুযঅন। অফুর অাদ দাআরী, অফু অবু্দয যভান ারভী অয অবু্দয যভান চফন 

অফু রায়রা তায ওাঙ যথলও ওুযঅন যীপ চক্ষা ওলযন।  

চতচন ফনু াচভ যকালত্রয প্রথভ ঔরীপা।  

প্রথভ চদলও আরাভ গ্রণওাযী াাফীলদয ভলধয চতচন প্রাঘীন। আফলন অব্বা, অনা, মালয়দ চফন অযওাভ,  

ারভান পাযী লনও াাফী এ চফললয় এওভত যম, চতচনআ প্রথলভ আরাভ গ্রণ ওলযলঙন। এ চফললয় 

ওালযা ওালযা আচভা যলয়লঙ।  

অরীয ফণৃনা নওর ওলয অফু আয়ারা ফলরলঙনঃ নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যাভফালয নফুয়াত 

প্রাপ্ত যান, অয অচভ ভঙ্গরফালয আরাভ গ্রণ ওচয।  

ভুরভান য়ায ভয় তায ফয় চঙর দ ফঙয, ওালযা ভলত নয় ফঙয, ওালযা ভলত অি ফঙয, ওালযা ভলত 

এযলঘলয় ওভ।  

াান চফন মালয়দ চফন াান ফলরলঙন, ‚চতচন ওঔলনাআ ভূচতৃূচা ওলযনচন।‛ (আফলন াদ) 
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নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চচযলতয ভয় ভানুললয অভানতগুলরা ফুচছলয় যদয়ায 

চনয তাৌঁলও ভিা যীলপ যযলঔ চকলয়চঙলরন।  

চতচন তাফুও ঙাো যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয প্রতযক্ষ যনতৃলত্ব ওর মুলদ্ধ ংগ্রণ ওলযন। 

তাফুলওয মুলদ্ধ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তাৌঁলও ভদীনায় ানওতাৃ চনমুক্ত ওলয যণাঙ্গলন 

মাত্রা ওলযন। ওর মুলদ্ধ তায ফীযত্ব ভানুললয ভালছ চওংফদন্তী লয় যলয়লঙ। নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ লনও মুলদ্ধ তায ালত তাওা তুলর যদন অয তাৌঁলও যনাচত ভলনানীত ওলযন।  

াইদ চফন ভুায়যাফ ফলরলঙন, ‚ঈহুদ মুলদ্ধ তায যীলয যলারচি অখাত যরলকচঙলরা।‛  

আভাভ ফুঔাযী অয ভুচরভ চফচবন্নবালফ প্রভাণ ওলযলঙন যম, ঔায়ফয মুলদ্ধ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

তাৌঁলও তাওা তুলর যদন, অয তাৌঁলও যনাচত ভলনানীত ওলযন। ঔায়ফয তায ালতআ চফচচত য়।  

চতচন স্থরূ স্বালস্থযয চধওাযী চঙলরন। মুলদ্ধয ভয়দালন চতচন চযণাস্ত্র যায ওাযলণ তায ভাথায যওযাচচ 

ফাতাল ঈেত। তায দমুকর চঙর যফৌঁলি। বাযী যি, প্ররম্বচফত যশ্বত দাচে অয ভাথায ভধযফতীৃ যঙন 

চদলওয যওগুলিয যগ চঙর যকাধৃভ ফলণৃয। যকািা যীলয চঙর লভয ভাায। 

চালফয চফন অবু্দল্লা ফলরলঙন, ‚ঔায়ফয মুলদ্ধ চতচন দুলকৃয দযচা ওাৌঁলধ তুলর যনন,  অয এ লথআ 

ভুরভানকণ দুলকৃয বযন্তলয প্রলফ ওলযন। ঔায়ফয তর কত য়ায য চতচন দযচাচি যমঔালন চনলক্ষ 

ওলযন, যফতীৃলত যঔান যথলও দযচাচি স্থানান্তয ওযায চনয ঘচল্লচন যরালওয চক্তয প্রলয়াচন 

লয়চঙলরা।‛ (আফলন অাচওয) 

ভাকামী গ্রলে আফলন আাও অয অফু যালপ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অরী (যাঃ) ঔায়ফয 

মুলদ্ধ দূলকৃয দযচা ালত চনলয় তা োর চললফ ফযফায ওলয মুদ্ধ চলয়য য দযচাচি দূলয চনলক্ষ ওলযন। 

মুদ্ধ যলল অভযা অিচন চভলর তা উিালত াচযচন।‛  

আভাভ ফুঔাযী অদফ গ্রলে র চফন াদ যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অরী চনলচয অফু তুযাফ নাভচি ঔুফআ ঙন্দ 

ওযলতন। যওঈ তাৌঁলও এ নালভ ডাওলর চতচন ঔুচ লতন। লফন না-আ ফা যওন, এ নাভ যতা তায দৃায 

যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ওতৃওৃ প্রদত্ত। এওচদন চতচন মযত পালতভায ঈয ন্তুষ্ট লয় 

ভচচলদ এল শুলয় োয় তায যীলয ভাচি যরলক মায়। এভন ভয় নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ভচচলদ অলরন অয তায যীলযয ভাচি ছচযলয় চদলয় ফরলরন, ‚য অফু তুযাফ (থৃাৎ, ভৃচত্তওায 

ফাফা), ঈলিা।‛  

চতচন নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওাঙ যথলও ৫৮৬চি াদী ফণৃনা ওলযন। অয তায ওাঙ 

যথলও তায চতন তু্র াান, হুাআন, ভুাম্মাদ চফন ানপীয়া, আফলন ভাঈদ, আফলন ঈভয, আফলন অব্বা,  

আফলন মুফালয়য, অফু ভূা অঅযী, মালয়দ চফন অওযাভ, অফু াইদ, চালফয চফন অবু্দল্লা, অফু ঈভাভা,  

অফু হুযায়যা প্রভুঔ াাফা অয তালফইন াদী ফণৃনা ওলযলঙন। 
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অরী (যা.) এয পমীরত ম্পচওতৃ াদী 

আভাভ অভদ চফন াম্বর ফলরলঙন, ‚অরী (যাঃ) এয পমীরত ম্পচওৃত মতগুলরা াদী যলয়লঙ, এয যঘলয় 

চদও াদী নয াাফীলদয ফযাালয ফচণৃত য়চন।‛ (াচওভ) 

ফুঔাযী  ভুচরলভ াদ চফন অফী য়ািা ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙঃ তাফুও মুলদ্ধ মাত্রায প্রিালর যাূরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অরীলও ভদীনায় ফস্থান ওযায চনলদৃ চদলর চতচন ফরলরন, ‚আয়া 

যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), এঔালন চশু  নাযীলদয ালথ চও অচন অভালও যযলঔ যমলত 

ঘান ?‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚এলত চও তুচভ ন্তুষ্ট ন যম, ভূা (অঃ) যমভন 

ারূন (অঃ) যও যযলঔ চকলয়চঙলরন, অচভ যতাভালও যতভচন যযলঔ যমলত ঘাআ ? াথৃওয শুধু অভায য অয 

যওান নফী অলফন না।‛ অভাদ, ফামমায প্রভুঔ চফচবন্ন াাফী যথলও এ ফণৃনাচি ফচণৃত ওলযলঙন। 

ফুঔাযী  ভুচরলভ র চফন াদ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙঃ ঔায়ফয মুলদ্ধ যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফরলরন, ‚অকাভীওার ওালর এভন এও ফযচক্তয ালত তাওা তলুর যদয়া লফ, মায ালত ঔায়ফয 

চফচচত লফ, এফং অল্লা  তায যূর তাৌঁলও বালরাফালন অয চতচন অল্লা  তায যাূরলও 

বারফালন।‛ এ যভ যৌবাকয ওায প্রচত চৃত য় তা যদঔায চনয াাফাকন াযা যাত লক্ষায় প্রয 

গুলনন। ওালর ওর াাফা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ ঈচস্থত লরন। ওলরয 

অা, এ কাত যমন অভায বালকয অলফ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অরী 

যওাথায় ?‛ যরালওযা ফরলরন, ‚যঘাঔ ফযাথা ওযায় চতচন ঈচস্থত লত ালযনচন।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚এক্ষুচন তালও অভায ওালঙ চনলয় অলা।‛ চতচন এলর নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) তায যঘালঔ ভুলঔয রারা রাচকলয় চদলর লঙ্গ লঙ্গ যঘাঔ বালরা লয় যকলরা। তঃয চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) অরীলও তাওা চদলরন। তাফাযানী চফচবন্ন াাফীয যথলও এ াদীচি ফণৃনা 

ওলযলঙন।  

ী ভুচরভ যীলপ াদ চফন অফী য়ািা (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙঃ 

ُْ  أَثَْٕبَءَٔب َْٔذع   أَثَْٕبَءو  َٚ  

‚অভযা যডলও যনআ অভালদয ুত্রলদয অয যতাভালদয ুত্রলদয …‛ (ূযা অচর- আভযান, ৩ : ৬১) 

এ অয়াতচি নাচমর য়ায য যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অরী, পালতভা, াান অয 

হুাআনলও যডলও তাৌঁলদয চনয এ যদায়া ওযলরন “  ‚য অল্লা, এযা অভায চযফায।‛ 

চতযচভমী যীলপ অফু াযীা অয মালয়দ চফন অযওাভ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অচভ মায ফিু, অরী তায ফিু।‛  
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অভাদ চফচবন্ন দ্ধচতলত অয তাফাযানী চফচবন্ন াাফীলদয যথলও াদীচি ফণৃনা ওলযলঙন। চওঙ ুফণৃনাওাযী 

াদীলয এ ংিুওু ফৃচদ্ধ ওলযলঙন “‚য অল্লা, যম অরীলও বালরাফালফ, অচন তালও বালরাফাুন1 অয 

যম অরীয চফলদ্বলাঘযণ ওযলফ, অচন তায ালথ তাআ ওরুন।‛ 

অফু যতাপালয়র যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অরী (যাঃ) চাফায ভয়দালন যরাওলদয ভলফত ওলয 

ফরলরন, ‚অচভ অনালদয ওালঙ ওভ ওলয চচলে ওযলত ঘাআ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ কদীলয ঔভ- এ অভায ফযাালয চও ফলরচঙলরন ?‛ চত্রচন যরাও দাৌঁচেলয় াক্ষয চদলরন 

যম, ‚অভালদয াভলন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরচঙলরন - অচভ মায ফিু, অরী তায 

ফিু। য অল্লা, যম অরীলও বালরাফালফ, অচন তালও বালরাফাুন, অয যম অরীয ালথ ত্রুতা ওযলফ, 

অচন তায ালথ ত্রুতা ওরুন।  

ফুযায়দা যথলও চতযচভমী অয ালওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚অভালও ঘাযচলনয ালথ ফিুত্ব স্থালনয চনলদৃ যদয়া লয়লঙ অয অভালও চানালনা লয়লঙ যম,  

য ঘাযচনলও অল্লা তাঅরা বালরাফালন।‛ যরালওযা ফরলরা, ‚আয়া যাূরুল্লা, তালদয নাভ ফরুন।‛ চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚অরী, অফু ময, চভওদাদ অয ারভান পাযী।‛ 

াফী চফন চানাদা যথলও চতযচভমী, নাায়ী অয আফলন ভাচা ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অরী অভায অয অচভ অরীয।‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও চতযভীমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ াাফীলদয 

ভ্রাতলৃত্বয ফিলন অফদ্ধ ওলয চদলর অরী ওাৌঁদলত ওাৌঁদলত এল ফরলরন, ‚আয়া যাূরাল্লা, ওর াাফী 

ভ্রাতলৃত্বয ফিলন অফদ্ধ লয়লঙন, চওন্তু অচভ ফাওী যলয়চঙ।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন,  

‚দুচনয়া  অচঔযালত ঈবয় চকলত তচুভ অভায বাআ।‛ 

ী ভুচরভ যীলপ অরী (যাঃ) ওতৃওৃ ফচনৃত লয়লঙ, ‚যআ প্রচতারলওয ওভ, চমচন পর পরান অয 

প্রালণয চন্ম যদন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভায ওালঙ থ ওলযলঙন -  ভুচভনযা 

যতাভালও বালরাফালফ, অয ভুনাচপওযা ত্রুতা ওযলফ।  

অফু াআদ (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অভযা ভুনাচপওলদয অরীয ত্রুতা দ্বাযা চঘচহ্নত ওচয।‛ 

অরী যথলও চতযচভমী  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন,  

‚অচভ োলনয নকয, অয অরী য নকলযয দযচা।‛ াদীচি াান1 আফলন চামী, নফফী প্রভুঔ এলও 

ভচু ফলরলঙন1 অভায (চারারচুদ্দন ুয়ুযচতয) দীখৃ কলফলণায় মা ম্পূণৃ বরু। 

অরী (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরাল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভালও আয়াভালন 

ািালত ঘাআলর অচভ ফররাভ, ‚আয়া যাুরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অভালও আয়াভালন 

ািালত ঘাআলঙন, অচভ যতা ফয়ল তরুণ এফং যরনলদন ওযলত চাচন না।‛ এ ওথা শুলন চতচন (াল্লাল্লাহু 
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অরাআচ য়া াল্লাভ) অভায ফুলও াত যযলঔ ফরলরন, ‚য অল্লা, এ যনা ংমত ওলয চদন।‛ অল্লায 

ওভ, এযয যথলও যরনলদন ওযলত অভায যওান ংয় য়চন। 

অরী (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ এলতা চধও াদী ফণৃনা চওবালফ ওযরাভ যরালওযা তা 

চালনালত ঘাআলর অচভ ফররাভ, ‚অচভ যওান চওঙ ুচচলে ওযলর যাূরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ঔুফ বালরা ওলয ফুচছলয় অভালও ঈত্তয চদলতন। অয অচভ ঘু ওলয থাওলর চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) অফায ফরলতন।‛ 

অফু হুযায়যা (যাঃ) ফলরলঙন যম, ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অরী অভালদয ভলধয ঈত্তভ চফঘাযও।‛ 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অভযা যপষ্লয এ অরা ওযতাভ যম, অরী ভচদনা যীলপ অভালদয 

ভলধয ফলঘলয় যফী ফযফা ংক্রান্ত োলনয চধওাযী।‛ 

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অরীয যওান ভায়ারা চনবৃযলমাকয ূত্র চানা যকলর 

য ভায়ারা চনলয় মাঘাআ ওযায প্রলয়াচন যনআ।‛ 

াইদ চফন ভুায়যাফ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অরী যম চফঘায ওযলতন না তা যমন ওযলত না য়, য চনয ঈভয 

অল্লয ওালঙ দুয়া ওযলতন।‛  

াইদ চফন ভুায়যাফ ফলরলঙন, ‚মা চওঙ ুচানায অভালও চচলে ওলয যচলন চনলফ - ভদীনা যীলপ অরী 

ঙাো এ ওথা যওঈ ফরায া যলতন না।‛ 

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ভদীনায় অরীয যঘলয় চধও ঈত্তযাচধওালযয 

অআন  ফযফা ংক্রান্ত োলনয চধওাযী অয যওঈ চঙলরন না।‛  

অলয়া (যাঃ) ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ, ‚ুন্নত ম্পলওৃ অরীয োন চঙর ফলঘলয় যফী।‛ 

ভারুও ফলরলঙন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াাফালদয োন ঈভয, অরী, আফলন 

ভাঈদ অয অবু্দল্লায ওালঙ এল যল লয়লঙ।‛  

অবু্দল্লা চফন অয় চফন যাফীয়া ফলরলঙন, ‚অরীয োলনয চযক্বতা, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয চনওিাত্মীয়তা, আরালভয প্রথচভও মুলকয ভুরভান, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

চাভাতা, াদী যথলও চনকৃত যীয়লতয অআন, মুলদ্ধয ভয়দালন ীভ াীওতা অয দানীরতায ওাযলণ 

ঈত্তভ।‛  

অাত গ্রলে তাফাযানী দুফৃর ূলত্র চালফয চফন অবু্দল্লা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚ওর ভানুল চফচবন্ন ফৃলক্ষয াঔা-প্রাঔা, অয অচভ  অরী 

এওআ ফৃলক্ষয।‛ 
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আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও তাফাযানী অয আফলন অফী াচতভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ওুযঅন যীলপ ঈচল্লচঔত -   

َب ٠َب َٓ  أ٠َُّٙ َِّز٠ ا اٌ  ٛ ٕ َِ آ    ব্দগুলরা চনলয় চঘন্তা ওযা দযওায যম, অরী অভীয অয ম্ভ্রান্ত। অল্লা তাঅরা 

ওুযঅন যীলপয ওলয়ও চায়কায় াাফীলদয প্রচত চনলচয যক্রালধয চফফযণ চদলয়লঙন, চওন্তু প্রলতযও স্থালন 

অরীয ওরযালণয চফফযণ চফধৃত লয়লঙ। 

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ওুযঅন যীলপ অরীয ালন মতিুওু নাচমর 

লয়লঙ, ততিুওু ওালযা ালন য়চন।‛ 

আফলন অব্বা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অরীয ালন চতনলা অয়াত নাচমর লয়লঙ।‛ 

ঈলম্ম ারভা (যাঃ) যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যালকয 

ভয় অরী ঙাো তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ালথ ওথা ফরায া ওালযা চঙর না।‛  

আফলন ভাঈদ (যাঃ) যথলও ফণৃনা তাফাযানী ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚অরীয প্রচত দৃচষ্ট যদয়াআ আফাদত।‛ এয ূত্রগুলরা াান। 

অাত গ্রালে আফলন অব্বা (যা.) যথলও তাফাযানী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অরীয ভলধয ১৮চি চফযর সফচষ্টয  

চঙর, মা নয াাফীলদয ভালছ চঙর না।‛  

অফু হুযায়যা (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙন যম, ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অরীয চতন 

গুণাফরীয এওচি গুণ মচদ অভায ভলধয থাওলতা, তলফ চনলচলও ধনয ভলন ওযতাভ।‛ যরালওযা চচলে 

ওযলরা, ‚যআ গুণগুলরা চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চনলচয ওনযা 

পাচতভালও অরীয ালথ চফলয় চদলয়লঙন, তাৌঁলদয দুআচনলও চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ভচচলদ 

যযলঔলঙন -  ভচচলদ তাযা মা ওযলফন ফআ সফধ, অয ঔায়ফয মুলদ্ধ তাওা প্রাচপ্ত।‛ 

াদ যথলও ফামমায ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অরীলও ফরলরন, ‚এ 

ভচচলদ তুচভ অয অচভ ঙাো ওালযা চনয এভন ওাচ ওযা সফধ নয়, যম ওাচ ওযলর যদলয চফত্রতায চনয 

যকার পযম।‛ 

অরী (যাঃ) যথলও অভদ অয অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ঔায়ফয মুলদ্ধ থুথু রাচকলয় যদয়ায য যথলও অভায যঘালঔ অয যওান চদন ফযথা ওলযচন।‛  

াদ চফন অফী য়ািা (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা অয ফামমায ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚যম অরীলও ওষ্ট চদলফ, য যমন অভালওআ ওষ্ট চদলরা।‛ 

ঈলম্ম ারভা (যাঃ) যথলও তাফাযানী চফশুদ্ধ ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, ‚যম অরীলও বালরাফালফ, য অভালও বালরাফালরা1 অয যম অভালও বালরাফালফ, 
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য যমন অল্লালও বালরাফালরা। অয যম অরীয ত্রুতা ওযলফ, য অভায (ত্রুতা) ওযলফ1 অয যম 

অভায দুভনী ওযলফ, য যমন অল্লায দুভনী ওযলরা।‛ 

ঈলম্ম ারভা (যাঃ) যথলও অভাদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও 

ফরলত শুলনচঙ, ‚যম অরীলও ওষ্ট চদলফ য যমন অভালও ওষ্ট চদলরা।‛ 

অফু াইদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও অভদ অয াচওভ চফশুদ্ধ ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ অরীলও ফরলরন, ‚যতাভযা ওুযঅন ংযক্ষলনয ফযাালয মত্নফান , অল্ল তাঅরায 

ক্ষ লত ওুযঅন নাচমর য়ায যক্ষলত্র যমবালফ মত্নফান চঙরাভ।‛ 

অরী (যাঃ) যথলও ফামমায, অফু আয়ারা অয াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ অভালও যডলও ফরলরন, ‚যতাভায দৃষ্টান্ত ইা (অঃ) এয ভলতা। আহুদীযা তায চফরুলদ্ধ এভন চফলদ্রা 

ওলযচঙলরা যম, তাযা তায চফত্র ভালও মৃন্ত ফাদ চদলত ঙালেচন1 অয চিষ্টানযা তাৌঁলও চতচযক্ত 

বালরাফাা চদলত চকলয় চতচন মা নন, তা তাৌঁলও ফাচনলয় যঙলেলঙন। ভলন যযলঔা, ভানুললও দুচি চফলয় ধ্বং 

ওলয যদয়, এও -  চতচন মা নন তা যবলফ বালরাফাা, এফং দুআ -  এ ধযলনয চফপ্লফ, মালত ঔাযা বাফলত 

বাফলত তায ফযাালয ফাদ রাচকলয় যদয়া।‛  

তাফাযানী অাত অয কীয গ্রলে ঈলম্ম ারভা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভলও ফরলত শুলনচঙ, ‚ওুযঅলনয ালথ অরী যলয়লঙ, অয অরীয ালথ ওুযঅন যলয়লঙ। 

তাযা ঈবলয় অভায ওাঙ যথলও ৃথও য়ায য ুনযায় াঈলচ ওাালয এল চভচরত লফ।‛ 

অম্মায চফন আয়াায যথলও অভাদ  ালওভ ী নলদয ভাধযলভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ অরীলও ফরলরন, ‚দুআচন ফলঘলয় চনওৃষ্ট, এও -  াভুদ ফংলয আ ফযচক্ত, যম 

ালর (অঃ) এয ঈিনীয ালয়য যকাোরী যওলি চদলয়চঙলরা, এফং দুআ -  যম যতাভায ভাথায় চয অখাত 

ওযলফ অয যলক্ত যতাভায দাচে চবলচ মালফ।‛  

অফু াইদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ চওঙ ুযরাও যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ওালঙ অরীয ফযাালয চবলমাক ওযলর যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ লঙ্গ লঙ্গ এও 

বালণ প্রদান ওলযন, এলত চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরন, ‚অরীয ফযাালয ওঔলনাআ যওান 

চবলমাক ওযলফ না।‛  
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যঘৌদ্দতভ চযলিদ 

আফলন াদ ফলরলঙনঃ ঈভান (যাঃ) এয াাদালতয চদ্বতীয় চদন ভদীনায় তারা (যাঃ) অয মুফালয়য (যাঃ) 

ঙাো ওর াাফা ন্তুষ্টচঘলত্ত অরীয ফাআঅত গ্রণ ওলযন। তাযা দুআচন প্রওালয ফাআঅত চনলর লঙ্গ 

লঙ্গ ভিায় চকলয় অলয়া (যাঃ) যও চফলয়চি ফচত ওলয তাৌঁলও চনলয় ফযায় এল ঈভালনয যলক্তয 

প্রচতলাধ দাফী ওলযন। ংফাদ যলয় অরী (যাঃ) আযাও মান। এঔালনআ চলঙ্গ চাভালরয ভভৃাচন্তও  

দুঃঔচনও খিনা ংখচিত য়। এলত তারা (যাঃ) অয মুফালয়য (যাঃ) ীদ যান। এ মুলদ্ধ ঈবয় লক্ষয 

যতলযা াচায প্রাণ যওলে যনয়। ৩২ চচযীয চভাচদঈর অচঔয ভাল এ খিনা খলি। 

অরী (যাঃ) ফযায় লনলযা চদন ফস্থালনয য ওপুায় যকলর ভুয়াচফয়া (যাঃ) ওুপা অক্রভন ওলযন। ঔফয 

যলয় অরী াভলন গ্রয যান। ৩৭ চচযীয পয ভাল ওলয়ও চদন স্থায়ী য় এ ভ রোআ। ফললল 

চচযয়াফাী ওুযঅন যীপ ঈৌঁঘু ওলয াচন্তয অফান চানালর ঈবয় ক্ষ চিয চনয ংরাল ফল। 

ভুয়াচফয়ায ক্ষ যথলও অভয চফন অ (যাঃ) অয অরীয ক্ষ যথলও ভূা অঅযী (যাঃ) দীখৃ অলরাঘনায 

য এ ভলভৃ এওচি প্রচতশ্রুচত ত্র প্রস্তুত ওলযন যম, ‚অকাভী ফঙয অযমা ঞ্চলর এল ঈম্মলতয ংলাধলনয 

চনয অলরাঘনা লফ।‛এযয ওলরআ চনচ চনচ খলয প্রতযাফতনৃ ওলযন।  

অরী (যাঃ) ওপুা চপলয এলর ঔাচযচী ম্প্রদালয়য যরালওযা থৃও লয় অরীয চঔরাপতলও স্বীওায ওলয 

এফং ُلَا اّل ّلحى    থৃাৎ, অল্লা ঙাো ওালযা হুওুভ ঘরলফ না -  এ যিাকান চদলয় মুলদ্ধয চনয ফারুযা 

ঞ্চলর ভলফত য়। অরী (যাঃ) অব্বা (যাঃ) যও ফুছালনায চনয তালদয ওালঙ ািালর তালদয লনলওআ 

চপলয অল। অয ফাওী ঔাচযচীযা নারুয়ালন াচরলয় মায়। যঔালন তাযা চথওলদয ম্পদ রুিাি ওযলত 

শুরু ওযলরা। অরী (যাঃ) যঔালন চকলয় তালদযলও তযা ওলযন। যঔালন মাঅর াচদয়া চনত য়। এফ 

৩৮ চচযীয খিনা। 

কত ফঙলযয ওথা নুমায়ী ৩৮ চচযীয াফান ভাল াদ চফন অফী য়ািা (যাঃ), আফলন ঈভয (যাঃ) প্রভুঔ 

াাফীকণ অযমা ঞ্চলর ংরা যানায চনয ভলফত যান। এ ংরাল অভয চফন অ (যাঃ) অফু ভূা 

অঅযী (যাঃ) যও যাচচত ওলযন। প্রথলভ অফু ভূা অয়াযী তায ফক্তৃতায় অরীলও ফযঔাতর  ওলযন,  

অয অফু ভূা অয়াযী মযত ভুয়াচফয়ায চফফযণ চদলয় তায চনয চঔরাপলতয ফাআয়াত প্রদান ওলযন। 

ংরালয যপ্রচক্ষলত চঔরাপলত অরীয ফস্থালনয ফাতাৃ চনলয় যরালওযা তায ওালঙ যকলর চতচন যক্রাধাচন্বত লয় 

ফরলরন, ‚অভায চঔরাপত অয ভুয়াচফয়ায অনুকতয ?‛ 

অফদুয যভান চফন ফারাভ অর ভুযাদী, ফাযাও চফন অবু্দল্লা তাচভভী অয ঈভয চফন ফালওয তাচভভী -  এ 

চতনচন ঔালযচী অরী (যাঃ), ভুয়াচফয়া (যাঃ) অয অভয চফন অ (যাঃ) যও তযা ওলয চফফদভান চযচস্থচত 

ান্ত ওযায চনয এওভত য়। অবু্দয যভান মযত অরীলও, ফাযাও মযত ভুয়াচফয়ালও অয ঈভয মযত 

অভয চফন অলও ১১ থফা ১৭ যভমালনয যালত ওরলও ীদ ওযায প্রচতশুচত ফযক্ত ওযলরা। ওথা 
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যভাতালফও তাযা তালদয চতন লয মাত্রা ওযলরা। অবু্দয যভান ওপুায় যৌলঙ নযানয ঔালযচীলদয ওালঙ 

তায অায ঈলদ্দলযয ওথা ফযক্ত ওলয। 

প্রচতচদলনয ভত অরী প্রতযুলল খুভ যথলও ঈলি তায ুত্র াানলও ফরলরন, ‚অচ অচভ যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভলও স্বলে যদলঔচঙ, অয তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ওালঙ চবলমাক ওলযচঙ 

যম, অনায ঈম্মত অভালও ওষ্ট চদলি অয অভায ালথ চফফাদ  চফতন্ডায় চরপ্ত যলয়লঙ।‛ যাূরলু্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚অল্লায ওালঙ ফদদুয়া ওলযা।‛ অচভ দুয়া ওযরাভ, ‚য অল্লা,  

এ যরাওলদয বালরা যরালও চযফতনৃ ওলয চদন।‛  

চতচন চফফযণ চদলয় মাচিলরন। এভন ভয় আফলন নাফা ভুয়াচিন এল নাভালচয চনয ‘ারাত’ ‘ারাত’ 

ফলর অয়াচ চদলর অরী ফাচেয ওরলও নাভালময চনয চাচকলয় চদলয় যাতর ায় যনলভ েলরন। অলক 

যথলওআ লথ ৌঁত যলত চঙর খাতও অবু্দয যভান। ুলমাক ফুলছ অরী (যাঃ) এয যঘাযা ফযাফয তলরায়ায 

ঘাচরলয় যদয়। ঘাযচদও যথলও যরাও যদৌলে এল খাতওলও ধলয যপলর। অরী গুরুতয অত ফস্থায় চুভা 

মৃন্ত এও প্তা চীচফত চঙলরন। চতচন চনফায যালত আলন্তওার ওলযন।  

াান, হুাআন অয অবু্দল্লা চফন চাপয তাৌঁলও যকার যদন। াান চানামায নাভাম োন অয ওপুায় 

দারুর আভাযলত তাৌঁলও যালতয যফরায় ভাচত ওযা য়।  

ওাপন- দাপন যলল অবু্দয যভান চফন ফারালভয াত- া যওলি এওচি ফে ালত্র চনলক্ষ ওযা য় অয 

অগুন চদলয় তালও জ্বাচরলয় যদয়া য়। এ মৃন্ত মা ঈলল্লঔ ওযা লরা, তা আফলন াদ ওতৃওৃ তারঔী গ্রে 

যথলও ংকৃীত। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, অভায াাফীলদয অলরাঘনায ভয় যতাভযা নীযফ 

থাওলফ। চতচন ফলরলঙন, াাফীলদয তযা ওযায যাধ চাান্নালভ মায়ায চনয মলথষ্ট। 

ভুতাদযাও গ্রলে অল্লাভা ুদ্দী ওতৃওৃ ফচণৃতঃ অবু্দয যভান চফন ফারাভ ঔালযচী ম্প্রদালয়য এও যভলয়য 

যপ্রলভ লে। চযললল ঈবলয়য ভলধয চফলয়য ভয় যভায চললফ চনধৃাচযত য় চতন াচায চদযাভ অয 

অরীয তযা। 

অফু ফওয চফন অয় ফলরলঙন, ‚ওপুায দারুর আভাযলত অরী (যা.) যও দাপন ওযায ওাযণ লি, 

ঔালযচীযা যমন তায ভমৃাদা ওযলত না ালয।‛  

যীও ফলরলঙন, ‚াান রা স্থানান্তয ওলয ভদীনায় চনলয় মান।‛  

ভুাম্মাদ চফন াফীফ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ফৃপ্রথভ অরীয ভাচধস্থ রা স্থানান্তয ওযা য়।‛  

াইদ চফন অবু্দর অমীম (যঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন, ীদ য়ায য যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালশৃ্ব ভাচত ওযায চনয ঈলি ওলয অরীয রা চনলয় ভদীনায ঈলদ্দলয 
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মাত্রা ওযা য়। চথভলধয রা ফনওাযী ঈিচি াচযলয় মায় অয লনও যঔাৌঁচাঔুৌঁচচয য ঈলিয যওালনা 

িান ায়া মায় না। ওালযা ভলত, নুিালন ঈিচি যম লয ায়া মায়, যঔালনআ তাৌঁলও ভাচত ওযা 

য়।    

অরীয ফয় চনলয় ভতলবদ যলয়লঙ। চফচবন্ন ফণৃনা নুমায়ী তায ফয় চঙর “  ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৯৭ থফা ৯৮ 

ফঙয। তায ১৯ চন দাী- ফাৌঁদী চঙর। 

 

চফচবন্ন খিনাফরী 

াইদ চফন ভানুয (যঃ) স্বযচঘত ুনান গ্রলে ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ঐ অল্লায ওভ,  

চমচন অভায দুভনলদয অভায ওালঙ ভায়ারা চচলে ওযায যতৌচপও চদলয়লঙন। ভুয়াচফয়া চচোয চভযা 

ম্পলওৃ অভায ওালঙ চালনালত যঘলয়চঙলরন1 অচভ চরলঔচঙরাভ -  তালদয রিাস্থালনয অওৃচতয ঈয 

ঈত্তযাচধওালযয অআন প্রলমাচয লফ।‛ াফী যথলও ালভ এ ধযলনয ফণৃনাআ ফচণৃত ওলযলঙন। 

াান (যাঃ) যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অরী (যাঃ) ফযা মাফায প্রািালর আফনুর ওায়া অয 

ওালয় চফন ঈফাদ (যাঃ) অরীলও ফরলরন, ফরুন, অচন ঈম্মলত ভুাম্মাদীয়ায ওণধৃায লয় যরাওলদয তযা 

ওযলত ঘলরলঙন ? যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চও ফলরলঙন, তায য অচন ঔরীপা লফন 

? এ ওালচয চনয অনায যঘলয় চনবৃযলমাকয  চফশ্বস্থ অয যও যলয়লঙন ? এভন ওথা চও অচন যাূলরয 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ওাঙ যথলও শুলনলঙন ? 

অরী (যাঃ) ফরলরন, তচুভ বুর ফলরলঙা। যাূরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অভায ওালঙ যওান 

প্রচতশ্রুচতফদ্ধ নন। অচভ ফৃপ্রথভ তাৌঁলও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তযাচয়ত ওলযচঙ। মচদ চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অভায ালথ প্রচতশ্রুচতফদ্ধ থাওলতন, তলফ যাুলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) চভম্বলয অফু ফওয অয ঈভযলও দাৌঁোলত চদলফা যওন ? অভায ালথ যওঈ না থাওলর অচভ 

তাৌঁলদযলও তযা ওলয যপরতাভ। এয দ্বাযা প্রভাণ য় যম,  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ িাৎ 

চনত নচন অফায া আলন্তওার ওলযনচন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ভুভুলৃু ফস্থায় 

ওলয়ওচদন চীচফত চঙলরন, তঔন নাভালময ভয় অফু ফওযলও আভাভচত ওযায চনলদৃ যদন। অলয়া (যাঃ) এ 

ফযাালয অচত্ত চানালর চতচন তায ঈয যক্রাধাচন্বত লয় লেন। যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) আলন্তওালরয য অভযা চঘন্তা ওযরাভ, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) দ্বীলনয চনয 

ওালও গ্রণ ওলযচঙলরন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অফু ফওযলও নাভালময আভাভ ভলনানীত 

ওলযচঙলরন, অয নাভাম লরা দ্বীলনয চওে1 তএফ অভযা তায ালত ফাআয়াত ওযরাভ। চিও ওথা 

লি, চতচন চঔরাপলতয যমাকযতভ ফযচক্ত চঙলরন ফলর তাৌঁলও অয তায চঔরাপতলও চনলয় যওান ভতচফলযাধ য় 

চন, যওঈ ওাঈলও ওষ্ট যদয়চন অয তায চঔরাপলতয প্রচত যওঈ ন্তুষ্ট চঙর না। এচনয অচভ তায নুকতয 

ওলযচঙ, তায সনযলদয ালথ চভলর ওাপযলদয ালথ প্রাণ ঔুলর মুদ্ধ ওলযচঙ।  
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ভৃতুযয ভয় চতচন ঈভযলও ঔরীপা ভলনানীত ওলয মায়ায় অভযা তায ালথ অফু ফওলযয ভলতাআ অঘযণ 

ওলযচঙ।  

ঈভলযয ভৃতুযয প্রািালর যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ)ালথ অভায চনওিাত্মীয়তা, আরালভ 

অভায প্রাঘীনত্ব, অভায অভর আতযাচদ গুণাফরীয চফলয় চঘন্তা ওলয অচভ বাফরাভ, ফযআ মযত ঈভয তায 

য অভায চঔরাপত প্রাচপ্তয চফলয়চি প্রশ্নচফদ্ধ ওযলফন না। চওন্তু ফৃচনস্বীওৃত  গ্রণলমাকয ঔরীপা ভলনানীত 

ওযলত না াযলর চফৃঙ্খরা ৃচষ্টয অঙ্কায় ঈভয  ঔরীপা চনফৃাঘন না ওলযআ আলন্তওার ওলযন।  

এযয (এওচন ঔরীপা) চনফৃাঘলনয চনয ওুযাআ যকালত্রয ঙয়চন ফযচক্তয ঈয দাচয়ত্ব চৃত য়, তালদয 

ভলধয অচভ চঙরাভ নযতভ। এওচনলও ভলনানীত ওযায চনয অভযা ঙয়চন ভলফত লর অচভ 

বাফরাভ, এযা অভালও প্রতযাঔযান ওযলত ালযন না। অলরাঘনায এও মৃালয় অবু্দয যভান চফন অঈপ 

(যাঃ) অভালদয ওলরয ওাঙ যথলও এ থ চনলরন যম, অভালদয ভধয যথলও মাৌঁলও ঔরীপা ভলনানীত ওযা 

লফ, অভযা তায অনুকতয ওযলফা। এযয অবু্দয যভান চফন অঈপ (যাঃ) ঈভান চফন অপপান (যাঃ) 

এয াত ধলয ফাআয়াত যদন। তঔন অচভ চঘন্তা ওযরাভ, অভায ফাআয়াত অভায অনকুলতযয ঈয প্রাধানয 

চফতর ায ওলযলঙ, অয অভায ওাঙ যথলও লনযয অনুকলতযয চনয থ যনয়া লয়লঙ। তএফ অভযা ফাআ 

ঈভালনয ালত ফাআয়াত যদআ। অচভ অফু ফওয অয ঈভলযয ভলতাআ ঈভালনয ালথ ওাচ ওলযচঙ।  

ঈভালনয াাদালতয য বাফরাভ, চঔরাপলতয চনয নাভাম োলনায চনলদৃ দালনয ভাধযলভ যাূরলু্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যম দুআচলনয ফযাালয অভালদয যথলও প্রচতশ্রুচত চনলয়চঙলরন অয তাৌঁলদয 

য মাৌঁয চনয অভায ওাঙ যথলও থ যনয়া লয়চঙলরা তাযা অচ কত লয়লঙন। এ চঘন্তা ওলয অচভ ফাআয়াত 

চনলত শুরু ওলযচঙ। অভায ওালঙ াযাভাআন যীপাআনফাী (ভিা  ভদীনাফাী) অয ঐ দুআ যফাী 

(ফযা  ওপুাফাী - নুফাদও) ফাআয়াত ওলযন। এ ফস্থায় চঔরাপলত এওচন (ভুয়াচফয়া চফন অফু ুচপয়ান 

যাঃ - নুফাদও) অভায প্রচতদ্বিী লয়লঙন, চমচন যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

চনওিাত্মীয়তা, আরভ, আরাভ গ্রলণয প্রাঘীনত্ব যওালনা চদও চদলয়আ অভায ভওক্ষ নন। প্রলতযও চদও যথলও 

অচভ তায যঘলয় যফী চঔরাপলতয ওদায। 

দারালয়র গ্রলে চাপয চফন ভুাম্মাদ যথলও অফু নুয়াইভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অরীয ভীল এওচি চফঘায 

প্রাথৃনা ওযা য়। চতচন চবলমাক যানায চনয যদয়ালরয চনলঘ ফল েলর এও ফযচক্ত ফরলরা, ‚যদয়ারচি 

যবলগ োয িাফনা যলয়লঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ চনলচয ওাচ ওলযা। অভালও অল্লা তাঅরা চপাচত 

ওযলফন।‛ চফঘালযয যায় যখালণা ওলয চতচন স্থান তযাক ওযলর যদয়ারচি যবলগ লে।  

যতৌচযয়াত গ্রলে চাপয চফন ভুাম্মাদ তায চতায ফযাত চদলয় ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ফযচক্ত অরী (যাঃ) যও 

চচলে ওযলরন, ‚অচন চধওাং বাললণ ফলরলঙন -  য অল্লা, অভালও ঔুরাপালয় যালদীন অর-

ভাচদয়ীনলদয ভলতা গ্রণলমাকযতা দান ওরুন1 যঔারাপালয় যালদীন ওাযা ?‛ অরীয যঘাঔ দুলিা চক্ত লয় 

ঈিলরা। চতচন ফরলরন, ‚অভায ফিু অফু ফওয অয ঈভয লরন আভাভরু ভাদী অয ায়ঔুর আরাভ। 
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যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য তাযা ওুযাআলদয থপ্রদৃও। মাযা তালদয অনুকতয 

ওলযলঙ, তাযা চদায়াত  চযত্রাণ যলয়লঙ1 অয মাযা তাৌঁলদয প্রদচৃত লথ ঘলরলঙ, তাযা অল্লায 

সচনওলদয ন্তবুৃক্ত লয়লঙন।‛  

চয অর ভাদযী যথলও অবু্দয যািাও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অরী অভালও ফরলরন, ‚যওঈ মচদ অভায 

প্রচত চবা যদয়ায চনয যতাভালও চনলদৃ যদয়, তালর তুচভ চও ওযলফ ?‛ অচভ চচলে ওযরাভ, 

‚এভনিা চও লত ালয ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যাৌঁ, এভন লফ!‛ অচভ ফররাভ, ‚তালর এ ফস্থায় অচভ চও 

ওযলফা ?‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ চবা চদলফ অয অভালও যঙলে মালফ না।‛  

ফণৃনাওাযী ফলরলঙন, ‚ওলয়ও ফঙয য ািাচ চফন আঈুলপয বাআ আয়াভালনয ানওতাৃ ভুাম্মাদ মযত 

অরীয প্রচত চবা ওযায চনলদৃ চদলর অচভ ফররাভ, ‘আয়াভালনয ানওতাৃ অরীয ঈয চবা 

ওযায অলদ চদলয়লঙন, তএফ অনাযা চবা ওরুন।’ চওন্তু এওচন ঙাো যওঈ অভায ওথায় 

ওণৃাত ওলযচন।‛  

তাফাযানী অাত গ্রলে অয অফু াইদ দারালয়র গ্রলে মামান যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অরীয এওচি 

ফক্তলফযয যপ্রচক্ষলত এও ফযচক্ত তাৌঁলও চভথযাফাদী অঔযা চদলর চতচন ফরলরন, ‚তচুভ তয ফরলর যতাভালও 

ফদদুয়া ওযলফা।‛ য ফরলরা, ‚ওরুন।‛ চতচন তায চনয ফদদুয়া ওযলরন, পলর যরাওচি স্থানঘুযত য়ায 

অলকআ ি লয় মায়।  

মাচযলয়ন চফন চালয় ফলরলঙনঃ এও ভ্রভলণ দুআচন যরাও ঔাফায যঔলত ফল। এওচলনয চনওি াৌঁঘচি অয 

য চলনয ওালঙ চঙর চতনচি রুচি। এভন ভয় যঔালন তৃতীয় ফযচক্তয অকভন খলি। তাযা অকন্তুওলও 

চনলচলদয ালথ যীও ওলয যনয়। তাযা চতনচন চভলর অিচি রুচি বাকাবাচক ওলয ঔায়। অামৃ গ্রণ যলল 

অকন্তুও চফদালয়য প্রািালর অি চদযাভ চদলয় ফরলরা, ‚অচভ মা যঔলয়চঙ, এিা তায প্রচতদান।‛ তাযা দুআচন 

এ অি চদযাভ বাকাবাচকয যক্ষলত্র কণ্ডলকার ৃচষ্ট ওলয। াৌঁঘ রুচিয়ারায ফক্তফয লরা, ‚অচভ াৌঁঘ চদযাভ 

চনলফা, অয যতাভালও চদলফা চতন চদযাভ।‛ অয চতন রুচিয়ারা ফরলরা, ‚অি চদযাভ ভান ওলয বাক 

ওযলত লফ।‛ ফললল এ খিনা ঔরীপায দযফায মৃন্ত যৌঙায়।  

অরী (যাঃ) চতন রুচিয়ারালও ফরলরন, ‚য মা চদলত ঘায়, তচুভ তা- আ গ্রণ ওলযা। ওাযণ যতাভায রুচিয 

চযভাণ ওভ চঙলরা।‛ য ফরলরা, ‚অল্লা’য ওভ, অভায প্রায মথামথবালফ ফুলছ না ায়া মৃন্ত অচভ 

ভানলফা না।‛ অরী ফরলরন, ‚মচদ ফচর, তচুভ ালফ এও চদযাভ, অয য ালফ ফচষ্ট াত চদযাভ, 

তালর চও ভানলফ ?‛ য ফরলরা, ‚ুফান-অল্লা! এিা চও ওলয লত ালয ? অভালও ফুচছলয় চদন, অচভ 

যভলন চনলফা।‛ অরী ফরলরন, ‚অিচি রুচি চতনচলন যঔলয়লঙ। ভানবালক অি যও চতন বালক বাক ওযা মায় 

না। এচনয অি যও চতন চদলয় গুন ওযলর অিচি রুচিয ঘচব্বচি িুওলযা লফ। এিা ফরা ভুচওর যম, যও ওয় 

িুওলযা যঔলয়লঙ। এ ওাযলণ ধলয চনলত লফ, ওলর ভান যঔলয়লঙ। যতাভায চতনচি রুচিয নয়চি িুওলযায 

ভলধয তুচভ যঔলয়লঙা অি িুওলযা, ফাওী থালও এও িুওলযা। অয য তায াৌঁঘচি রুচিয লনলযাচি িুওলযায 
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ভলধয অি িুওলযা যঔলর ফচষ্ট থালও াত িুওলযা। অকন্তুও ফযচক্ত যতাভায এও িুওলযা অয তায াত 

িুওলযা রুচি যঔলয়লঙ। তাআ তচুভ ালফ এও চদযাভ, অয য ালফ াত চদযাভ।‛ এফায যরাওচি 

ফরলরা, ‚এফায যভলন চনরাভ।‛ 

আফলন অচফ ায়ফা ভুাচন্নপ গ্রলে অতা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ দুচন যরাও এওচলনয ঘুচযয ফযাালয াক্ষয 

যদয়ায় অরী (যাঃ) চফলয়চি তদন্ত ওলয ফরলরন, ‚অচভ চভথযা াক্ষীয ওলিায াচতর  চদলয় থাচও।‛ এযয 

চতচন াক্ষীদ্বলয়য যঔাৌঁচ চনলয় চালনালত াযলরন, তাযা অলকআ াচরলয় চকলয়লঙ। পলর চতচন যঘাযলও যঙলে 

চদলরন। 

অরীয ফযাত চদলয় ভুাচন্নপ গ্রলে অবু্দয যািাও চরলঔলঙনঃ চননও ফযচক্ত তায ওালঙ এল ফরলরা, ‚ভওু 

ফযচক্ত স্বলে অভায ভালয়য ালথ চমনা ওলযলঙ, (এচনয অচভ ভওু ফযচক্তয চফঘায ওাভনা ওযচঙ “  

নুফাদও)।‛ অরী (যাঃ) ফরলরন, ‚যআ ফযচক্তলও যযালদ দাৌঁে ওচযলয় চদলয় তায ঙায়ালও প্রায ওলযা।‛ 

চাপায চফন ভুাম্মালদয চতায ফযাত চদলয় আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অরীয অংচিলত নওা ওযা এ 

ওথাগুলরা যরঔা চঙর “  

لَا اٌمبدس ٔؼُ  

অভয চফন ঈভান চফন অপপান ফলরলঙনঃ তায যভালয চরঔা চঙর “ 

هلل اٌٍّه  

ভাদালয়নী ফলরনঃ অরী (যাঃ) ওপুা কভলনয প্রািালর অযলফয চননও কবনৃয ফরলরন, ‚আয়া অচভরুর 

ভুচভনীন, অচন চঔরাপলতয দলও অলরাচওত ওলযলঙন, চঔরাপত অনালও অলরাচওত ওলযচন। ভনদ 

অনায দপ্রাথৃী চঙর।‛  

ভাচভা ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙঃ চতচন ফাআতরু ভালরয ম্পদ দান ওলয নাভাম েলত মায়ায ওাযলণ ফাআতরু 

ভার অল্লয ওালঙ াক্ষয চদলফ, চতচন ভুরভানলদয ম্পদ ওুচক্ষকত ওলয যাঔলতন না।  

অভারীয়া গ্রলে অফুর ওাচভ মাচাচী চরলঔলঙন যম, অফুর অয়াদ দুয়ারী ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ 

অরীলও চঘন্তাভি যদলঔ ওাযণ চচলে ওযায় চতচন ফরলরন, ‚অচভ শুলনচঙ যতাভালদয লয বালা চযফতনৃ 

লত শুরু ওলযলঙ। এচনয ব্দতন যযাধওলল্প অযফী াচলতয বালা ফযফালযয নীচতযীচত প্রণয়লনয ওথা 

বাফচঙ।‛ অচভ ফররাভ, ‚এভনিা ওযলর অভালদয প্রচত দারুন ওরুণা ওযা লফ, অভযা স্থায়ীবালফ প্রাণ 

চপলয ালফা অয অনায য এ যীচত িুি থাওলফ।‛ চতনচদন য অচভ ুনযায় ঈচস্থত লর চতচন 

অভায াভলন এও পাচর ওাকচ তুলর ধযলরন। এলত চফচভল্লাচয যভাচনয যচলভয য যরঔা চঙর “  

‚ফাওয চতন প্রওায “  আভ, চপর অয যপ। আভ ফরা য়, যম তায ভুাম্মায ঔফয ফন ওলয 1 চপর ফরা 

য়,  যম স্বীয় ভুাম্মায যওত যদয়1 অয ফচণৃত দুআ গুণ ূনযলও যপ ফলর।‛ অচভ চরঔাগুলরা ভলনামক 
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েচঙরাভ। এভন ভয় চতচন ফরলরন, ‚এ ফযাালয অলযা চওঙ ুচানা থাওলর চফলয়চি তুচভ অলযওিু 

ম্প্রাচযত ওযলত ালযা।‛ তঃয চতচন ফরলরন, ‚অচয়া চতন প্রওায -  মালয, ভামায অয ততৃীয়চি 

মালয না ভামায না।‛ অফুর অয়াদ ফলরন, وبْ-ٌؼً-١ٌذ-اْ-اْ ‚   এ রুলপ নালফাগুলরা 

চরলঔ ওলয়ওচদন য চদলয় তায াভলন য ওযরাভ। চতচন ফরলরন, ٌىٓ   ‘  এিা যলপ নালফা, যওন 

এঔালন তায ঈলল্লঔ ওলযাচন ?’ অচভ ফররাভ, ‘অচভ এ ব্দলও রুলপ নালফা ভলন ওচয না।’ চতচন 

ফরলরন, ‘না, এিা রুলপ নালফা, এ ব্দচি এগুলরায ন্তবুৃক্ত ওলয না।’ ‛  

যাচফয়া চফন নাচাদ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী ফলরলঙন, ‚যরাও ওর, যতাভযা 

যভৌভাচঙয ভলতা লয় মা। য চতয় ক্ষুদ্রতভ ক্ষীয ভলতা অওৃচতয লর য চওন্তু ক্ষী নয়। য চালন 

না তায ভলধয ওত গুলনয ভাায যলয়লঙ। য চনভন্ডরী, যতাভযা যরাওলদয ালথ যভৌচঔও  অচত্মও ম্পও ৃ

স্থান ওলযা, ওাযণ চওয়াভলতয চদন এয প্রচতদান ায়া মালফ, অয দুচনয়ায় যম মালও বালরাফালফ, তায 

ালথ ঈচিত লফ।‛ চতচন অলযা ফলরলঙন, ‚অভর ওফুর য়ায  চনয যফী যফী যঘষ্টা ওলযা, অয তাওয়া 

ঙাো অভর ওফুর য় না।‛   

আয়ায়া চফন চাঅদা ফলরলঙন যম, অরী চফন অফু তাচরফ ফলরলঙন, ‚য ওুযঅন ফনওাযীকণ, ওুযঅলনয 

ঈয অভর ওলযা। যম ওুযঅলনয ঈয অভর ওযলফ, য- আ অলরভ। আরভ নুমায়ী অভর ওযলফ। 

চঘলযআ এভন যরালওয চন্ম লফ, যম আরভ চনৃ ওযলফ, চওন্তু তায আরভ করা যথলও যফয লফ না। তায 

বযন্তযরূ ফাআলযয দৃলযয চফযীত লফ। তায অভর তায আরলভয চফযীত লফ। দরফদ্ধবালফ ফল 

চনলচযা কফৃ ওযলফ -  এ ধযলনয যরাওলদয অভর অল্লায ওালঙ চকলয় যৌঙলফ না।‛ চতচন ফলরলঙন, 

‚ফরলদয ওাচ অওলৃণীয়, ুন্দয বযা লরা ননয ফিু, চফলফও লি যেষ্ঠ ঘয, চষ্ঠাঘায লরা 

ঈত্তযাচধওায অয বীরুতা কফৃ  ংওালযয যঘলয় চখনয।‛   

াচয ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত অরীয দযফালয ঈচস্থত লয় ফরলরা, ‚বাকয চও ? অভালও ফুচছলয় ফরুন।‛ 

চতচন ফরলরন, ‚এিা িওাযািন্ন থ, এ লথ ঘলরা না।‛ য অফায চালনালত ঘাআলরা। চতচন ফরলরন, 

‚এিা কবীয ভুদ্র, এলত াৌঁতায চদলয়া না।‛ য অফায প্রশ্ন ওযলরা। চতচন ফরলরন, ‚এিা অল্লায এও 

যকান যয, মা যতাভালদয যথলও অোর ওযা লয়লঙ। এ ফযাালয নুিান ওলযা না।‛ চওন্তু য ুনযায় 

এওআ প্রশ্ন ওযলর চতচন ফরলরন, ‚য প্রশ্নওাযী, ফলরা যতা, অভান  মভীলনয ৃচষ্টওতাৃ যতাভায, নাচও তায 

ভচৃী ভলতা যতাভালও ৃচষ্ট ওলযলঙন ?‛ য ফরলরা, ‚তায।‛ চতচন ফরলরন, ‚তায আিা নুমায়ী চতচন 

যতাভালও ফযফায ওলযন (এিাআ বাকয -  নুফাদও)।‛ 

চতচন অলযা ফলরলঙন, ‚প্রলতযও দুঃঔ- ওলষ্টয এওচি ীভা যলয়লঙ। ওালযা ঈয দুঃঔ অলর তা চনচদৃষ্ট 

ীভানা মৃন্ত কোলফ। এচনয যঔয়ার ওযা অফযও যম, যওালনা ভচুফত অলর তালও চনযলনয যঘষ্টা না 

ওযা, এভন ফস্থায় তায ভুচফত তায ভয়- ীভা চতক্রভ ওযলফ। ওাযণ চনচদৃষ্ট ভলয়য ূলফৃ এয ফান 

লর দুঃঔ-ওষ্ট ফােলফ।‛ 
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এও ফযচক্ত অরী (যাঃ) যও চচলে ওযলরন, ‚দানীরতা চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚প্রাথনৃা ওযায ূলফৃ মা 

প্রদান ওযা য়, তা লরা দানীরতা। অয প্রাথনৃায য প্রদত্ত দানলও ফরা য় ফঔচ  ঈায।‛  

এও ফযচক্ত অরীয ভালরাঘনা ওলয। অরীয ওালঙ ংফাদচি যৌলঙ মায়। এওচদন যআ ফযচক্ত অরীয ওালঙ 

ঈচস্থত লয় তায প্রংা ওযলর চতচন ফরলরন, ‚তচুভ মা ফলরলঙা, তা এভন নয়। যতাভায ন্তলয মা অলঙ, 

অচভ তায যঘলয় যফী চওঙ।ু‛  

চতচন ফলরন, ‚অলদ ভানযওযলনয াচতর  লরা আফাদলত রতা, চীচফওা চনফৃালয চনয সদনচন্দন ঔালদয 

ংওীণৃতা অয স্বালদ কলি স্বল্পতা অলফ।‛ 

অরী চফন যাফীয়া ফলরলঙন যম, এও ফযচক্ত তাৌঁলও ফরলরন, ‚অল্লা অনালও অির যাঔুন।‛ চওন্তু য ভলন 

ভলন তায ত্রুতা যালণ ওযলতা। চতচন ফরলরন, ‚অচভ যমন যতাভায ফক্ষস্থলরয ঈয দৃঢ়দ থাওলত াচয।‛ 

াফী ফলরলঙনঃ অফু ফওয (যাঃ) ওচফতা অফৃচত ওযলতন, ঈভয (যাঃ) ওচফ চঙলরন, ঈভান (যাঃ) ওাফয যঘনা 

ওযলতন, তলফ অরী (যাঃ) এয ওচফলত্বয প্রচতবা চঙর ফলঘলয় যফী প্রওায। নাফীত অচায়ী যথলও ফচণৃত 

তায ওাফযগুলরায ফঙ্গানুফাদ চনলম্ন প্রদত্ত লরা “ 

‚ন্তলয মঔন সনযালযয ৃচষ্ট লফ, ফদানযতা মঔন ংওীণৃ লয় লে, ভালচয ওুংস্কায মঔন প্রাধানয 

ালফ, ঈলদযাভতা মঔন ফাধাগ্রতর  য় অয এগুলরা যথলও চযত্রালণয ঈায় হ্রা ায়, তঔন চনলচআ চনলচলও 

ফরলফ, এওচদন গ্রণলমাকয লথয িান চভরলফআ1 ওাযণ প্রচতচি খিনাফরীয যলল ুঔ  ভৃচদ্ধ চচৃত 

য়।‛ 

াফী ওতৃৃও ফচণৃত লয়লঙঃ এও ফযচক্ত অরীলও চনলচয ওালঙ ফালনায ঈমুক্ত ভলন না ওযায় চতচন এ 

ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন - ‚ে  চচক্ষতলদয ঘযত্ব গ্রণ ওযলফ না অয তালদয যথলও দলূয থাওলফ, 

ওাযন তাযা ুবয  োনফান ফযচক্তলদয ধ্বং ওলয যপলর।‛  

ভুফাযযদ ফলরলঙনঃ অরীয তলরায়ালয তায স্বযচঘত এ ওচফতাচি যঔাদাআ ওলয যরঔা চঙর “  ‚দুচনয়া যরাব  

রারায যভােলও ভানুললয াভলন ঈস্থাচত য়, এলও দূলয চযলয় চদলত ঘাআলর য যতাভালও চফলন্ন ওলয 

তরুলফ। ৃচথফীলত লনও ছকোলি যরাও যলয়লঙ, চৃথফী মালদযলও যওান চদন যঙলে মালফ না। অয এভন 

তদচযদ্র যরাও যলয়লঙ, দুচনয়া মালদযলও ংওীণৃতায় বলয চদলয়লঙ। অওর দ্বাযা চযচমও চচৃত য় না, 

চযচমও না চদলর রুচচয িান যদয়া য়। অয মচদ রুচচ যীচক্ত দ্বাযা চচৃত লতা, তালর ক্ষীওুর 

রুচচ- যযাচকায ওলয অওালআ ঈেলতা।‛ 

অলযও ওচফতায় চতচন ঈলল্লঔ ওলযন, ‚চনলচয যকান যয ওালযা ওালঙ পাৌঁ ওযলত যনআ, ওাযণ প্রচতচি 

বালরা আিায চনয যলয়লঙ ঈচ্চাচবরাল, অয অচভ লনও থভ্রষ্টলও যদলঔচঙ মাযা ঘাভো মথামথ যালঔ না।‛ 
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ঈওফা চফন অফী ফা ফণৃনা ওলযলঙনঃ আফলন ফারাভ ওতৃওৃ অরী (যাঃ) গুরুতয অত লর ঔফয যলয় 

াান (যাঃ) ওাৌঁদলত ওাৌঁদলত এলর চতচন ফরলরন, ‚ফৎ, অিচি চফলয় ঔুফ বালরা ওলয ভলন যাঔলফ।‛ াান 

(যাঃ) চচলে ওযলরন, ‚চফলয়গুলরা চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚(১) তচুভ ফলঘলয় ফে চফে, (২) তচুভ ফলঘলয় 

ফে তদচযদ্র, (৩) তচুভ ফলঘলয় যফী ওলিায, (৪) তচুভ ফলঘলয় যফী ভমৃাদায চধওাযী।‛ 

াান (যাঃ) ুনযায় চচলে ওযলরন, ‚অয ঘাযচি চফলয় চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚(১) চনলফৃাধ যথলও দূলয 

থাওলফ, ওাযণ তায ওাঙ যথলও রালবয অা ওযলর য যতাভায চনষ্ট ওযলফ, (২) চভথযা ফচৃন ওযলফ, ওাযণ 

চভথযা ত্রুলও চভলত্র অয চভত্রলও ত্রুলত চযনত ওলয, (৩) ওৃণতা যথলও ারালফ, ওাযণ প্রলয়াচলনয ভয় 

য যতাভায যথলও ভুঔ চপচযলয় চনলফ। (৪) ৎ যরাওলদয যথলও যফৌঁলঘ থাওলফ, ওাযণ য যতাভায ফৃস্ব চফচক্র 

ওলয চদলফ।‛ 

আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ‚অভালদয প্রচতারও ওঔন যথলও অলঙন‛ -  এও আহুদীয এ প্রশ্ন শুলন 

যক্রালধ অরীয যঘাযা যচক্তভ লয় মায়। চতচন ফরলরন, ‚অভালদয প্রচতারও এভন ত্তা নন, চমচন লূফৃ 

চঙলরন না, থঘ অচফবূৃত লয়লঙন। চতচন এভন এও চফত্র ত্তা, চমচন ফৃদা চফযাচভান। চতচন দৃয  

চনযাওায। তায যওান শুরু যনআ, যল যনআ। ওর যল তায ূলফৃআ যল লয় যকলঙ। চতচন ওর ভাচপ্তয 

চযভাচপ্ত।‛ এ ওথা শুলন আহুদী ভুরভান লয় মায়।  

দাযাচ শুযাআ ওাচী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ চলঙ্গ চপচপলনয মাত্রায ভয় অরীয ফৃাচি াচযলয় মায়। মুদ্ধ 

যলল ওপুায় এল এও আহুচদয ালত াচযলয় মায়া ফৃাচি যদলঔ চতচন ফরলরন, ‚এ ফৃাচি অভায। অচভ 

এচি চফচক্র ওচযচন অয ওাঈলও দান ওচযচন। তালর ফৃাচি যতাভায তর কত র চওবালফ ?‛ আহুদী 

ফরলরা, ‚এচি অভায, অয অভায চপাচলতআ অলঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ চফঘাযচতয ওালঙ এয চফঘায 

প্রাথৃনা ওযলফা।‛ এচনয অরী চফঘাযচত শুযাআ এয ওালঙ চকলয় ফলরন অয ফরলরন, ‚মচদ অভায 

চফলযাধী আহুদী না লতা, তলফ অচভ তায ভলতাআ অদারলত চকলয় দাৌঁোতাভ। অচভ যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলত শুলনচঙ “  অল্লা তাঅরা আহুদীলদয চনওৃষ্ট ভলন ওলযন। তএফ যতাভযা 

তালদয চখনয ভলন ওযলফ।‛ চফঘাযচত ফরলরন, ‚অনায চবলমাক চও ?‛ চতচন চফলয়চি ফরলরন, 

চফঘাযচত অরী (যাঃ) ওতৃৃও ঈিাচত চফলয়চিয যপ্রচক্ষলত আহুদীলও তায ফক্তফয তুলর ধযলত ফরলরন। আহুদী 

ূলফৃয ওথাআ নুফৃযক্ত ওযলরা। চফঘাযচত ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অনায াক্ষী যও ?‛ চতচন চনলচয 

যকারাভ ওীনফায অয ুত্র াানলও য ওযলরন। চফঘাযচত ফরলরন, ‚চতায চনয যঙলরয াক্ষয সফধ 

নয়।‛ অরী (যাঃ) ফরলরন, ‚চান্নাতফাীয াক্ষয চও নফধ ? থঘ যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন -  াান অয হুাআন চান্নাতী মুফওলদয দৃায।‛ এ মৃন্ত নযায় চফঘালযয নুভ দৃষ্টান্ত 

যদলঔ চঘৎওায ওলয আহুদী ফলর ঈিলরা, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, চনশ্চয়আ অচন ভুচরভ ভালচয াম্রালচযয 

চধচত। এযয অচন অভালও চফঘাযলওয ওালঙ এলনলঙন। চফঘায ঘরাওালর চফঘাযচতলও াধাযণ 

চনকলনয ভলতাআ অনায ালথ চবন্ন অঘযণ ওযলত যদলঔ অচভ চফলভাচত। অনায আরাভ লতযয ঈয 

ুপ্রচতচষ্ঠত। এিা অনায ফৃা। অচভ ভুরভান লয় মালফা।‛ 
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ওযুঅলনয তাপীয 

আফলন াদ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অল্লা’য ওভ, প্রচতচি অয়ালতয ালন নুমুর 

(অয়াত ফতীণৃ য়ায যপ্রক্ষাি), অয়াতচি যওাথায়  ওায ফযাালয নাচমর লয়লঙ তা অভায চানা 

যলয়লঙ। অভায প্রচতারও অভালও প্রো অয বালা দান ওলযলঙন।‛  

আফলন াদ প্রভুঔ অফু যতাপালয়লরয ফযাত চদলয় ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ওুযঅন যীপ 

ম্পলওৃ চালনালত ঘাআলর অভালও চচলে ওলযা। অভায ফকচতয ফাআলয এভন যওান অয়াত যনআ। অচভ 

ফরলত াযলফা যম, অয়াতচি যালত না চদলন, ভয়দালন না াালে নাচমর লয়লঙ।‛ 

ভুাম্মদ চফন চযীন যথলও আফলন অফু দাঈদ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ)  

আলন্তওালরয য অরী (যাঃ) অফু ফওয চদ্দীও (যা.) এয ফাআয়াত প্রদালন চফরম্ব ওযায় অফু ফওয চদ্দীও 

তায ওালঙ চকলয় ফরলরন, ‚তচুভ চও অভায ফাআয়াত ম্পলওৃ ংলয়য ভলধয অলঙা ?‛ অরী ফরলরন, ‚না, 

তলফ ওুযঅন যীপলও চভা না ওযা মৃন্ত নাভাম ঙাো যওান ভয় ঘাদয েলফা না ফলর ওভ ওলযচঙ। 

ওুযঅন যীপ যম ক্রভধাযায় নাচমর লয়লঙ, য ধাযাফাচওতায় অচন ওুযঅন যীলপয চফনযা ওযলফন 

ফলর যরাওলদয ধাযণা।‛  

 

চফেচঘত ঈচক্ত  ফানী 

‚যফী হুচয়াযী ঔাযা ধাযণায চন্ম যদয়।‛ (আফলন াব্বান) 

‚বালরাফাা দূলযয ভানুললও ওালঙ যিলন যনয়, অয ত্রুতা অনলও য ওলয যদয়। াত যীলযয ফলঘলয় 

চনওিফতীৃ ঙ্গ, তলফ ালত ঘন ধযলর তা যওলি যীয যথলও ৃথও ওলয চদলত য়।‛ (অফু নুয়াইভ) 

‚অভায াৌঁঘচি ওথা ভলন যাঔলফ “(১) ভানুললও গুনা ঙাো নয চওঙ ুচদলয় বয় যদঔালফ না, (২) অল্লা 

ঙাো ওালযা ওালঙ যওান প্রতযাা ওযলফ না, (৩) চানা চফললয় চক্ষা রালবয চনয রিালফাধ ওযলফ না,   

(৪) যওালনা অলরভ ফযচক্ত তায চানা ভায়ারা যচলন চনলত আততর ত ওযলফ না, অয যওঈ মচদ োত 

ভায়ারা ম্পলওৃ চচলে ওলয তালর ফরলফ -  এ চফললয় অল্লা তাঅরা ফলঘলয় যফী চালনন, (৫) সধমৃ 

অয চফশ্বালয দৃষ্টান্ত লরা মথাক্রলভ ভাথা  যীলযয নুরূ1 মঔন সধমৃ াচযলয় যপরলফ, তঔন চফশ্বালয 

ভলধয ওভচত অলফ, অয ভাথা ঘলর যকলর যীলযয চও ভরূয ?‛ (আফলন ভানুয) 

‚পওীল ওালভর (যীয়লতয অআন চফললে) যতা য- আ, চমচন যরাওলদয অল্লায যভত যথলও চনযা 

ওলযন না, যরাওলদয গুনা ওযায ফওা যদন না,  অল্লায াচতর য ওথা বুলর মান না এফং ওুযঅন 

যীলপয প্রচত যরাওলদয চফযচক্ত চন্ম যদন না। যম োনলও বালরাবালফ নুধাফন ওযলফ না, য োলনয 
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ফাতায়ন ঈলন্মাচঘত ওযলত াযলফ না1 অয যম চঘন্তায চকলত চফঘযণ ওলয না, তায াভলন যরঔাোয যতাযণ 

ফাচযত য় না।‛ (অফু াযী) 

‚যআ ফযচক্ত অভায চনওি চধও চপ্রয়তভ, যম অভালও ঐ প্রশ্ন ওযলফ মা অভায চানা যনআ1 অয য 

যপ্রচক্ষলত অচভ ফরলফা -  অল্লা তাঅরাআ বালরা চালনন।‛ (আফলন অাচওয) 

‚যম যরাওলদয ালথ নযায়  ততাুণৃ অঘযণ ওযলত ঘায়, য যমন চনলচয চনয মা ওরযাণওয তা লযয 

চনয বালরা ভলন ওলয।‛ (আফলন অাচওয) 

‚াতচি চফলয় য়তালনয ক্ষ যথলও ৃষ্ট “(১) তযাচধও যক্রাধ, (২) যফী যফী াৌঁচঘ যদয়া, (৩) খনখন 

াআ যতারা, (৪) চতচযক্ত ফভন ওযা, (৫) গ্রীস্মওালর নাও চদলয় যক্ত ক্ষযণ, (৬) চতচযক্ত প্রস্রাফ- ায়ঔানা 

য়া, (৭) অল্লা তাঅরালও স্বযলণয ভয় চনদ্রািন্ন য়া।‛ 

‚ডাচরলভয যবতলযয দানায ালথ মুক্ত চারীচি যঔলয় যপরলফ, ওাযন তা াওস্থচরয চনয চক্তদায়ও।‛ 

(অফদুল্লা চফন অভাদ) 

‚এভন মুক অলফ, মঔন যকারালভয যঘলয় ভুচভলনয ভমৃাদা ওভ লফ।‛ (াদ আফলন ভানুয) 

‚তচুভ অলরভলও যানালফ থফা শুনলফ - ঈবয়চি ভান।‛ (াচওভ, তাযীঔ) 

 

অরী (যাঃ) এয চঔরাপতওালর হুমাআপা চফন আয়াভান, মুফালয়য চফন অয়াভ, তারা, মালয়দ চফন 

ুান, ারভান পাযপী, চন্দ চফন অফু ারা, য়াআ ক্বাযনী, চনাফ চফন অর অযত, অম্মায চফন 

আয়াায, র চফন ানীপ, তাভীভ দাযভী, ঔায়াত চফন চাফীয, াযচীর চফন অ”ভত, অফু ভায়াাযা 

অর ফদযী, াপান চফন ঈার, অভয চফন অফনা, চাভ চফন াওীভ, যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ভুক্তদা অফু যালপ প্রভুঔ াাফালয় যওযাভ (যাঃ) আলন্তওার ওলযন। 
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াান চফন অরী যাচদয়াল্লাহু অনহু 

 

াান চফন অরী চফন অফু তাচরফ, অফু ভুাম্মাদ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয নাচত অয 

নয়নভচণ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াদী নুমায়ী চতচন যল ঔরীপা।  

আভযান চফন ারভান যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙন, াান অয হুাআন চান্নাতী। িওায মুলক যওঈ এ 

দুচি নাভ যালঔচন। 

াান ৩য় চচযীয যভমান ভালয ভাছাভাচছলত চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতচন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যথলও লনও াদী ফণৃনা ওলযলঙন। অয তায যথলও 

অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) অয তায ুত্র অদা, অফুর াযা, যাফীয়া চফন চফান, াফী প্রভুঔ তালফই াদী 

ফণৃনা ওলযলঙন।  

চতচন যদঔলত যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ভলতাআ চঙলরন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) তায নাভ াান যযলঔচঙলরন। প্তভ চদলন অওীওা ওলযন অয ভাথা নযাো ওলয ঘুলরয চযভাণ রুা 

দওা ওযায চনলদৃ যদন। াান (যাঃ) যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঞ্চভ ফযচক্ত। 

অাচওয ফলরলঙন, ‚চালচরয়ালতয মুলক এ নালভয ফযফায চঙর না।‛  

ভুপাার ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা াান অয হুাআন -  এ দুচি নাভ ঙন্দ ওযায় যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ এ দুচি নাভ নাচতদ্বলয়য চনয চনফৃাঘন ওলযন।‛ 

অনা (যাঃ) যথলও ফুঔাযী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয যঘাযায ালথ 

চধও চভর মযত াান (যাঃ) ঙাো অয ওালযা চঙর না।‛  

ফাযা (যাঃ) যথলও ফুঔাযী  ভুচরভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও 

যদঔরাভ যম, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াানলও ওাৌঁলধ চনলয় ফরলঙন, ‚য অল্লা, অচভ এলও 

বালরাফাচ, অচন বালরাফাুন।‛ 

ফুঔাযী যীলপ ঈলল্লঔ যলয়লঙ যম, অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) ফলরলঙনঃ এওচদন যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) চভম্বয রংওৃত ওলয ঈলফন ওলযচঙলরন। তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াল 

াান (যাঃ) ফলচঙলরন। চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এওফায যরাওলদয প্রচত, অয এওফায 

াালনয প্রচত দচৃষ্ট চনলক্ষ ওলয ফরচঙলরন, ‚এ অভায নাচত যনতা অয ভুরভানলদয দুচি দলরয ভধয চি 

ওচযলয় চদলফ।‛ 
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আফলন ঈভয (যাঃ) যথলও ফুঔাযী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফলরলঙন, ‚াান অয হুাআন অভায দুচনয়ায পুর।‛  

অফু াআদ ঔুদযী (যাঃ) যথলও চতযচভমী  াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন যম, নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚াান অয হুাআন চান্নালত মুফওলদয দৃায।‛ 

ঈাভা চফন মালয়দ (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন যম, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াান 

অয হুাআনলও ওাৌঁলধ চনলয় ফলরলঙন, ‚য অল্লা, এযা ঈবলয় অভায নাচত অয ঐশ্বমৃ। অচভ তালদযলও 

বালরাফাচ, অচন তালদয বালরাফাুন। ঈযন্তু মাযা তালও বালরাফাল, অচন তালদয বালরাফাুন।‛ 

অনা (যাঃ) যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚এও ফযচক্ত যাূরলু্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

যও চচলে ওযলরা, ‚অলর ফাআতলদয ভলধয অচন ওালও যফী বালরাফালন ?‛ চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚াান অয হুাআন।‛ 

আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

াানলও ওাৌঁলধ চনলয় মাচিলরন, চথভলধয এ দৃয যদলঔ এও যরাও ফরলরা, ‚য যঙলর, তচুভ ওলতাআ না 

ুন্দয ফান যলয়লঙা!‛ নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚অলযাী দারূন 

ঘভৎওায।‛ 

অবু্দল্লা চফন মুফালয়য (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ াান (যাঃ) অলর ফাআলতয ভলধয ফলঘলয় 

যফী যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) নুরূ যদঔলত। চতচন তাৌঁলও ফলঘলয় যফী 

বালরাফালতন। অচভ যদঔরাভ, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যচদায় যকলর াান তায 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চলি ঈলি ফলরন। চনলচ না নাভা মৃন্ত চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) যচদালতআ চঙলরন। 

অফু ারাভা চফন অবু্দয যভান (যাঃ) যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) াালনয াভলন চনলচয চচহ্বা যফয ওযলতন, অয াান চচহ্বফায রার ং যদলঔ ালতন অয 

ঔুচ লতন।  

মীয চফন অযওাভ যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন াান (যাঃ) ফক্তৃতা দানওালর চননও ফযচক্ত 

দাৌঁচেলয় ফরলরা, ‚অচভ াক্ষয প্রদান ওযচঙ যম, এওচদন মযত (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) মযত 

াানলও যওালর চনলয় ফরলরন “ ‘যম অভালও বালরাফালফ, য াানলও বালরাফালফ। মাযা ঈচস্থত 

অলঙা, তাযা মাযা ঈচস্থত যনআ তালদযলও এ ংফাদ যৌলঙ চদলফ।’ মচদ যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ভমৃাদায ালথ এয ংমুচক্ত না থাওলতা, তলফ এচি ফণৃনা ওযতাভ না।‛ 

আভাভ াান (যাঃ) এয নুভ প্রংা  ভমৃাদায চফফযণ লনও  ায। যভািওথা, চতচন নীর,  

দভমৃাদাীর, ান্ত, ভৎ অয ঈৌঁঘু ভালয দানীর। চতচন ংখাত  ংখলৃলও ঔাযা ভলন ওযলতন। চতচন 
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এওাচধও চফলয় ওলযচঙলরন। চতচন ভানুললও এভনবালফ দান ওযলতন যম, এলওও চনলও রাঔ রাঔ চদযাভ 

চদলতন। 

অবু্দল্লা চফন ঈফালয়দ চফন ঈভালয়য যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙন, ‚চতচন বৃতয-নুঘয চযলফচষ্টত লয় 

ঈলিয ফয চনলয় ৌঁচঘ ফায াি ওলযন।‛ 

ঈভালয়য চফন আাও যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ াালনয ওথায় যম চভষ্টতা যলয়লঙ, তা লনযয 

ওথায় যওালনাচদন ঔুৌঁলচ াআচন। তায অরাঘয়াচযতায ভয় ভন ঘাআলতা এ ওলথাওথন যমন যল না য়। 

অচভ তায ভুলঔ যওালনাচদন যওালনা ওিু ওথা শুচনচন। এওফায তায ালথ অভয চফন ঈভালনয চচভ ংক্রান্ত 

চফলযাধ যদঔা চদলর চতন তালও চচভ বাকাবাচকয প্রতর াফ যদন, চওন্তু অভয চফন ঈভান তা প্রতযাঔযান ওযায় 

চতচন ফরলরন, ‚তায যঘাযা ধুরাভয় লফ‛ - এিাআ চঙর াালনয ভুঔচনঃৃত ওলিায বালা। 

ঈভালয়য চফন আাও যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাযয়ান কবনৃয য়ায য প্রচত চুভঅয য 

প্রচত চুভঅয ঔুতফায় চভম্বলয দাৌঁচেলয় অরী (যাঃ) এয ভালরাঘনা ওযলতন। াান শুলন এয যওান চফাফ 

চদলতন না। এওচদন ভাযয়ান তায চনওি ফলর ািালরন যম, অরী এভন, যতভন আতযাচদ। চতচন 

ফাতাৃফাওলও ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, অচভ তালও কাচর চদলয় তায গুনা রাখফ ওযলফা না। এওচদন 

অভযা ঈবলয় অল্লা তাঅরায াভলন ঈচস্থত লফা। মচদ চতচন তযফাদী যান, তালর অল্লা তাঅরা 

তয ফরায ওাযলণ তালও ুযস্কৃত ওযলফন1 অয ওথা চভথযা লর চতচনআ চক্তধয প্রচতলাধ গ্রণওাযী।‛ 

ফামীও চফন ায়ায যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ভাযয়ান মযত াালনয াভলন তালও 

কাচর যদন। চওন্তু চতচন এলওফালযআ নীযফ চঙলরন। চিও য ভয় ভাযয়ানলও ডান ালত নাও চযস্কায ওযলত 

যদলঔ াান (যাঃ) ফরলরন, ‚অপলা, অনায এ াধাযণ যফাধিুওু যনআ যম, ডান াত ভুলঔয চনয,  

অয ফাভ াত চফত্রতায চনয।‛ এ ওথা শুলন ভাযয়ান চনশ্চু লয় মায়। 

অাঅ চফন ায়ায যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও ফযচক্ত াালনয ওালঙ এল ফলর য চতচন 

তালও ফরলরন, ‚অচন এভন ভুূলত ৃএলরন, মঔন অভায মাফায ভয় লয়লঙ। মচদ নুভচত প্রদান ওলযন, 

তালর অচভ প্রস্থান ওযলফা।‛  

অরী চফন মালয়দ চফন চচদঅন যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ আভাভ াান (যাঃ) দুআফায তায ওর 

ম্পদ অল্লায যাতর ায় দান ওলযন, অয চতনফায লধওৃ ম্পদ দান ওলযন। এভনচও দান ওযায ভয় দুচি 

চুতায ভলধয এওচি অয দুচি ভচুায ভলধয এওচি দান ওলযন। 

চুয়াআচযয়া চফন অভা যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ আভাভ াান (যাঃ) আলন্তওার ওযায য 

ভাযয়ান তায চানামায় এল ওাৌঁদলত অযম্ব ওযায় আভাভ হুাআন তালও ফরলরন, ‚অচন অচ ওাৌঁদলঙন,  

চওন্তু তায চীফদ্দায় অচন চও- না ওলযলঙন।‛ ভাযয়ান ফরলরন, ‚অচন চালনন অচভ তায ালথ 

চওরূ অঘযণ ওলযচঙ। চওন্তু চতচন চঙলরন সধলমৃয চদও যথলও াালেয যঘলয় যফী চফঘর।‛ 
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ভুফাযদ যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙন যম, এও ফযচক্ত তালও ফরলরন, ‚অফু ময (যাঃ) এ ওথা 

ফলরলঙন যম “  ‘দচযদ্রতালও প্রাঘুমৃতা যথলও অয রুিতালও ুস্থতা যথলও বালরা ভলন ওচয।’ ‛ চতচন ফরলরন,  

‚অফু মলযয ঈয অল্লা তাঅরা যভ ওরুন। অয অচভ ফরলফা, অল্লা তাঅরা ওতৃওৃ ভলনানীত প্রচতচি 

ফস্থায়আ অভায ওাভয। এলত তায প্রচতচি দলক্ষলয প্রচত ওুন্ঠ ভথৃন ফযক্ত য়।‛ 

আভাভ াালনয ম্মাচনত চতা অরী (যাঃ) এয াাদাত রালবয য চতচন ঙয় ভা চঔরাপলতয তঔত 

রংওৃত ওলযন। তায ওালঙ ওপুাফাী ফাআয়াত ওলযচঙলরা। এযয ভুয়াচফয়া (যাঃ) রোআ ওযলত এলর চতচন 

এ লত ৃচঔরাপলতয দাচয়ত্ব তায ঈয নৃ ওলযন যম -  অনায য চঔরাপত অভায ধীলন থাওলফ। 

ভুয়াচফয়া (যাঃ) এ ত ৃগ্রলণয ভাধযলভ যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) বচফলযদ্বাণী ূলত্র 

চযণত য়। যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরচঙলরন, ‚অভায এ নাচত (াান চফন অরী) 

ভুরভানলদয দুচি দলরয ভলধয চি ওযলফ।‛ 

চতচন যচফঈর অঈয়ার ভাল, অফায ওালযা ভলত ৪১ চচযীয যচফঈ ানী ভাল চঔরাপলতয ভনদ ফচৃন 

ওলযন। ফিুভর তাৌঁলও ١ِٕٓ اٌّإ غبس   (ভুচভনলদয ভলধয রিাীর ফযচক্ত) ফলর লম্বাধন ওযলতা। চতচন 

ফলরন,  ‚ ‘অয’ (রিা) ব্দচি ‘নায’ ( চি) ব্দ যথলও যেয়।‛  

এওচদন এও ফযচক্ত এল তাৌঁলও ফরলরন, ١ِٕٓ اٌّإ ِزي ٠ب ػ١ٍىُ اٌغَلَ ‚   (ল ভুরভানলদয 

অভানওাযী, অনায প্রচত ারাভ)।‛ এ যপ্রচক্ষলত চতচন ফরলরন, ‚অচভ ভুরভানলদয ভানওাযী নআ। 

অচভ যতাভালদয যাচলত্বয চনয মুদ্ধ অয তযায চদলও যিলর যদয়ালও চখনয ওাচ ভলন ওচয।‛ তঃয 

চতচন ওপুা যঙলে ভদীনা যীলপ ঘলর অলন অয এঔালনআ ফফা ওলযন। 

চালফয চফন নামীয যথলও াচওভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ াানলও চচলে ওযা য়, ‚অচন যওন অফায চঔরাপত 

ওাভনা ওযলঙন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚মঔন অযলফয যরাওলদয ভাথাগুলরা অভায ালতয ভুলিায় চঙর, অচভ 

ঘাআলর তালদযলও মুদ্ধ ওযায চনয ঈদ্ধদু্ধ ওযলত াযতাভ, তঔন অচভ শুধু অল্লা তাঅরায ন্তুচষ্টয চনয 

চঔরাপত তযাক ওলযচঙ অয যরাওলদয যলক্তয প্লাফন ৃচষ্ট ওযালনা যথলও ৃথও লয় যকচঙ। যতা অচ 

চচামফাীয চফলন্নতা  ভুচফতগ্রতর তায ওাযলণ যওন তা গ্রণ ওযলত মালফা ?‛  

াালনয স্ত্রী চাঅদ চফনলত অয়া চফন ওালয়লও ভদীনায় আয়াচমদ যকালন এ প্রস্থাফ যদয় যম, াানলও 

চফল প্রলয়াক ওযলত াযলর অচভ যতাভালও চফলয় ওযলফা। য যধাৌঁওায় লে তাৌঁলও চফল ঔায়ায়। পলর চতচন 

৪৯ চচযী, ওালযা ভলত ৫০ চচযীয যচফঈর অঈয়ার ভালয াৌঁঘ তাচযলঔ চফলচক্রয়ায় অক্রান্ত লয় 

াাদাত রাব ওলযন। চতচন ীদ য়ায য খাতও আয়াচমদলও তায প্রচতশুচতয ওথা ভলন ওচযলয় চদলর য 

তা প্রতযাঔযান ওলয চাচনলয় চদলরা, ‚যম নাযী আভাভ াালনয ংায যবলঙ্গলঙ, অচভ তালও চনলচয চনয 

চওবালফ গ্রণ ওযলফা ?‛  
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তায আলন্তওালরয ভয় মযত আভাভ হুাআন ফাযফায চফল প্রলয়াকওাযীয নাভ চালনালত ঘাআলর চতচন ফরলরন,  

‚তযাওাযীলও চঘচহ্নত ওযায যক্ষলত্র অভায লন্দ যলয়লঙ। অল্লা তাঅরা এয প্রচতলাধ গ্রণওাযী। অয 

য মচদ তযাওাযী না য়, তালর যওন অচভ তালও তযা ওযালফা ?‛  

আভযান চফন অবু্দল্লা চফন তারা যথলও আফলন াদ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন চতচন স্বলে যদলঔন, তায 

দু’ যঘালঔয ভালছ চরঔা যলয়লঙ -      ًْ َٛ  ل   ٘   ٗ َـّ أََحذ   اٌٍ    চতচন এ স্বলেয ওথা ফযক্ত ওযলর চযফালযয দযযা 

অনচন্দত যান। চওন্তু াইদ চফন ভুালয়ফ (যাঃ) স্বলেয চফফযণ শুলন ফরলরন, ‚স্বে মচদ তয য়, তলফ 

অচন অয ল্প চদন চীচফত থাওলফন।‛ যফতীৃলত যিাআ খলিচঙলরা। 

চালভয চতায ফযাত চদলয় ফায়াওী অয আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভয ভুয়াচফয়া (যাঃ) আভাভ 

াান (যাঃ) যও ফাচলৃও বাতা চললফ এও রাঔ চদযাভ চদলতন। এও ফঙয চতচন তা ফি ওলয যদন। পলর 

চতচন থ-ৃ ংওলি েলর তায ওালঙ ত্র যরঔায চনয ওাকচ- ওরভ ঘাআলরন। চওঙকু্ষণ চঘন্তা ওলয চতচন অয 

ত্র চরঔলরন না। য যালতআ যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) স্বলে যদলঔন। চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) াান (যাঃ) যও চচলে ওযলরন, ‚যওভন অলঙা ?‛ চতচন বালরা অচঙ ফলর 

থৃননচতও সদনযতায চবলমাক য ওযলর নফী ওযীভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এ দুয়া াি ওযলত 

ফরলরন “   

  غ١شن ا احذ ا اسجٛ ّل حزٝ عٛان ػّٓ ءٔٝ سجب ٚالطغ ن سجبء لٍجٝ فٟ الزف اٌٍُٙ

 ٌغبٔٝ ػٍٝ ٠جش ٌُٚ ِغأٌزٝ رجٍغٗ ٌُٚ سغجزٝ ا١ٌٗ رٕزٗ ٌُٚ ػٍّٝ ػٕٗ ٚلصٛ رٛرٝ ػٕٗ ضؼفذ ِٚب اٌٍُٙ

اٌؼب١ٌّٓ سة ٠ب ثٗ فخصٕٝ ا١ٌم١ٓ ِٓ ٚاّلخش٠ٓ اّل١ٌٚٓ ِٓ احذا اػط١ذ ِّب  

চালভয চতা ফলরলঙনঃ চতচন এ দুয়া েলত অযি ওযলর এও প্তালয ভলধয অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) 

লনলযা রাঔ চদযাভ তায চনওলি াচিলয় যদন অয চতচন ফলরন “  ‚যআ প্রচতারলওয যাওয, চমচন তায 

স্মযণওাযীলও বুলর মান না অয প্রাথৃনাওাযীলও চনযা ওলযন না।‛ তঃয চতচন অফায মযত ভুাম্মদ 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও স্বলে যদলঔন। নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চচলে 

ওযলরন, ‚াান, এঔন যওভন অলঙা ?‛ চতচন ফরলরন, ‚বালরা। অভীয ভুয়াচফয়া লনলযা রাঔ চদযাভ 

াচিলয়লঙন।‛ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚ৃচষ্টওতাৃয ওালঙ প্রাথৃনা ওযা অয 

ভানুললয ওালঙ চবক্ষা না ওযায প্রচতপর এচি।‛ 

যতৌচযয়াত গ্রলে ারীভ চফন ইা ওাযী ওপুী যথলও ফচণৃত যলয়লঙঃ ভৃতুযয ভয় াান (যাঃ) চফঘচরত লয় 

েলর হুাআন (যাঃ) ফরলরন, ‚বাআ, অচন যওন চফঘচরত লফন! অচন যতা নানা যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ), চতা অরী (যাঃ), নানী ঔাচদচাতরু ওুফযা (যাঃ), ভা পালতভাতমু যমাযা (যাঃ), 

ভাভা ওালভ (যাঃ) অয তালয (যাঃ), ঘাঘা াভমা (যাঃ) অয চাপয (যাঃ) এয ওালঙ মালিন।‛ াান 

(যাঃ) ফরলরন, ‚বাআ হুাআন, অচভ এভন স্থালন মাচি, এয অলক যমঔালন মাআচন। অয অচভ এভন 

ভানুললদয যদলঔচঙ, মালদযলও এয অলক যদচঔচন।‛ 
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অবু্দল্লা চফচবন্ন ূলত্র ওলয়ওচি ফণৃনা ফচণৃত ওলযলঙনঃ াান (যাঃ) ভৃতুযয প্রািালর হুাআন (যাঃ) যও ফলরন,  

‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য যতাভায চতা চঔরাপত ওাভনা ওলযচঙলরন। চওন্তু অফু 

ফওয (যাঃ) চঔরাপত প্রাপ্ত যান। এযয মযত ঈভয (যাঃ) ঔরীপা যান। তাযয ূণৃ চফশ্বা চঙর যম,  

অলরাঘওকণ এফায অরী (যাঃ) যও ফাদ চদলফন না। চওন্তু ঈভান (যাঃ) ঔরীপা লয় মান। তায াাদালতয 

য অরী (যাঃ) ঔরীপা লর ঈবয় ক্ষ যথলও তলরায়ায চনলস্কাচত য়। এলত অচভ ফুলছ যকচঙ, অভালদয 

ফংল চঔরাপত অয নফুয়াত এওলত্র চভা লফ না। ুতযাং চঔরাপলতয চনয ওপুায চনলফৃাধ যরালওযা 

যতাভালও যমন যফয না ওযলত ালয। যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াল অভালও দাপন 

ওযায চায়কা যদয়ায চনয অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) এয ওালঙ অলফদন ওযলর চতচন তা ভিুয ওলয ফরলরন,  

অনায ভৃতুযয ভয় অভায প্রচতশ্রুচতয ওথা ভলন ওচযলয় চদলফন, চওন্তু অভায ভন ফরলঙ তাৌঁলও ূলফৃয 

প্রচতশ্রুচতয ওথা ভলন ওচযলয় চদলর নযযা যআ চায়কা দালন ফাধা চদলফ। মচদ তাযা যঔালন অভালও ওফয 

চদলত ফাধা যদয়, তালর যচদালচচদ ওযলফ না।‛  

আভাভ াান (যাঃ) এয আলন্তওালরয য মযত আভাভ হুাআন (যাঃ) মযত অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) এয 

ওালঙ মান অয চতচন নভুচত যদন, চওন্তু ভাযয়ান ফাধা যদয়। পলর আভাভ হুাআন অয তায ঘযফৃন্দ 

তলরায়ায ঈলত্তারন ওযলর অফু হুযায়যা (যাঃ) আভাভ াালনয ীয়ত স্মযণ ওচযলয় চদলয় ংখালত যমলত 

চনললধ ওলযন। ফললল আভাভ াানলও মযত পালতভায াল দাপন ওযা য়। 
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ভয়ুাচফয়া চফন অফ ুচুপয়ান যাচদয়াল্লাহু অনহু 

  

ভুয়াচফয়া চফন অফু ুচপয়ান ঔয চফন যফ চফন ঈভাআয়া চফন অবু্দ াভ চফন অলব্দ ভানাপ চফন ওুতী 

অর ঈভুযী অফু অবু্দয যভান। তায চতা অফু ুচপয়ান অয চতচন ভিা চফচলয়য ভয় ভুরভান যান এফং 

হুনাআলনয মুলদ্ধ ংগ্রণ ওলযন। প্রাথচভও ফস্থায় ভুয়াল্লাপাতরু ওুরুফ চঙলরন, যফতীৃলত ঔাৌঁচি ভুরভালন 

চযণত যান। চতচন যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যওযানী চঙলরন।  

চতচন ১৬৩চি াদী নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন। লনও াাফী, যমভন -  

আফলন ঈভয, আফলন অব্বা, আফলন মুফাআয, অফুদ দাযদা, চাযীরুর চফচরী, নভুান চফন ফীয প্রভুঔ এফং 

তালফইলদয ভলধয যমভন আফনুর ভুালয়ফ, হুভালয়দ চফন অবু্দয যভান প্রভুঔ তায ওাঙ যথলও াদী ফণৃনা 

ওলযলঙন।  

চতচন ভাভচয়ও মুলক ফুচদ্ধভান, অচরভ অয ফীযলত্ব ঔযাচত চৃন ওলযন। তায ভমৃাদা ম্বচরত লনও াদী 

যলয়লঙ।  

চতযচভমী যীলপ অবু্দয যভান চফন অফু ঈভাআ(যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ, যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ অভীয ভুয়াচফয়ায যক্ষলত্র ফলরলঙন, ‚য অল্লা, ভুয়াচফয়ালও চদায়াতপ্রাপ্তওাযী অয 

চদায়াতদানওাযী চললফ ফাচনলয় চদন।‛ আভাভ চতযচভমী এ াদীচি াান ফলর চবচত ওলযলঙন। 

আভাভ অভাদ ‘ভুনাদ’ গ্রলে অযফা চফন াচযয়া যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অচভ যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) যও ফরলত শুলনচঙ, ‚য অল্লা, ভুয়াচফয়ালও চাফ- চওতাফ চক্ষা চদন অয তালও 

অমাফ যথলও যপামত ওরুন।‛ 

অফু ায়ফা ‘ভুান্নাপ’ গ্রলে এফং তাফাযানী ‘ওফীয’ গ্রলে অবু্দর ভাচরও চফন ঈভালয়য যথলও ফণৃনা ওলযলঙন 

যম, ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অচভ য ভয় যথলও চঔরাপলতয অা যালণ ওলয অচঙ, মঔন যাূরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরচঙলরন “  ‘ভুয়াচফয়া, তচুভ ফাদা লর যরাওলদয ওালঙ ঔুফ 

বালরাবালফ ঈস্থাচত লফ।’ ‛ 

অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) াযীচযও ঈচ্চতাম্পন্ন অয ুন্দয যঘাযাচফচষ্ট ফযচক্ত চঙলরন। ঈভয (যাঃ) তাৌঁলও 

যদলঔ ফরলতন, ‚এ অযলফয চওযা (াযয ম্রাি)।‛  

অরী (যাঃ) যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, চতচন ফলরলঙন, ‚ভুয়াচফয়ালও ঔাযা যবলফা না। তায ন্তধৃালন যদঔলফ 

লনও ভাথা যদ যথলও চফচিন্ন লয় মালফ।‛ 

ভুওচফযী ফলরলঙন, ‚অশ্চমৃ! যরালওযা চওযা অয ওায়াযলয অলরাঘনায় ভি, চওন্তু তাযা ভুয়াচফয়ায ওথা 

বুলর যকলঙ!‛  
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অভীয ভুয়াচফয়ায দয়াদ্রতা চঙর ঈভাীন, তায নম্রতা চঙর ঈভাীন। আফলন অফীদ দুচনয়া অয অফু 

ফওয চফন অফু অলভ তায নম্রতায ঈয থৃও গ্রে যঘনা ওলযলঙন। 

আফলন অঈপ (যাঃ) ফলরলঙন যম, এও ফযচক্ত অভীয ভুয়াচফয়ালও ফরলরা, ‚ভুয়াচফয়া, অচন যাচা লয় 

মান, নালর অচভ অনালও যাচা ওযলফা।‛ চতচন চচলে ওযলরন, ‚তচুভ চওবালফ যাচা ওযলত ালযা ?‛ 

য ফরলরা, ‚ওালিয অখালত।‛ চতচন ফরলরন, ‚য ভয় চিওআ যাচা লয় মালফা।‛ 

ওাচফা চফন চালফয ফলরলঙন, ‚অচভ লনও চদন তায াঘলমৃ যথলও যদলঔচঙ, তায যঘলয় যফী োনী,  

সধমৃীর অয ফুচদ্ধভান যদচঔচন।‛ 

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) চচযয়ায় যনাফাচনী ািালনায ভয় অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) চনলচয বাআ আয়াচচদ 

চফন অফু ুচপয়ালনয ালথ চচযয়ায় মান। আয়াচচলদয ভৃতুযয য অফু ফওয চদ্দীও (যা.) তায স্থালন 

ভুয়াচফয়ায নাভ যখালনা ওলযন। এযয ঈভয পারুও (যাঃ) তাৌঁলও চযফচততৃ যালঔন। ঈভান কনী (যাঃ) 

এয মুলক চতচন যকািা চচযয়ায কবনৃলযয দ ংওৃত ওলযন। এ দৃচষ্টলওাণ যথলও চতচন চফ ফঙয অভীয অয 

চফ ফঙয ঔরীপায তঔত যাচবত ওলযন। 

ওালফ অফায (যঃ) ফলরলঙন, ‚এ ঈম্মত অভীয ভুয়াচফয়ায যঘলয় দীখৃ ান প্রতযক্ষ ওলযচন।‛ 

মাাফী (যঃ) ফলরলঙন, অভীয ভুয়াচফয়ায চঔরাপলতয অলকআ ওাফ অফালযয ভৃতুয য়। ওাফ স্বীওায 

ওলযলঙন, তায এওাধালয চফ ফঙয চঔরাপতওালর যওাথা যওান কবনৃয থফা স্থানীয় প্রাও চফলদ্রা 

ওলযনচন, যমভন তায যফতীৃলত নয ঔরীপালদয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা লয়চঙলরা, অয এলত ওলয লনও চনদ 

তালদয াতঙাো লয়লঙ। 

অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) অরী (যাঃ) এয ঈয চনলচয নাভ ঔরীপা যালঔন। এবালফ আভাভ াান (যাঃ) এয 

ঈয প্রস্থান ওলযন। এচনয আভাভ াান (যাঃ) ৃথও লয় মান, পলর অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ৪১ চচযীয 

যচফঈ ানী থফা চভাচদঈর অঈয়ার ভাল ভনলদ অলযাণ ওলযন। এওচন ঔরীপায ফযাালয ঈম্মলতয 

আচভায ওাযলণ এ ফঙযলও ‘ালর চাভায়াত’ নালভ চবচত ওযা য়।  

৪১ চচযীলত অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ভাযয়ান চফন াওাভলও ভদীনা যীলপয কবনৃয চনমুক্ত ওলযন।  

৪৩ চচযীলত যাাচ য চচচতান যথলও, দায়ান ফাযাওা যথলও অয ওুমী য ুদান যথলও চফচয় রাব 

ওলয। এ ফঙয চতচন স্বীয় ভ্রাতা চময়াদলও চনলচয ঈত্তযাচধওাযী চনলয়াক ওযলর ফৃপ্রথভ চফফালদয ূঘনা য়,  

মা নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চনলদৃলয সফচযতয ৃচষ্ট ওলয।  

৪৫ চচযীলত ওায়ওান অয ৫০ চচযীলত ওচুতর ান মুলদ্ধয ভাধযলভ চয় য়। য ফঙলযআ অভীয ভুয়াচফয়া 

চনলচয যঙলর আয়াচমলদয চনয যফতীৃ ঔরীপা চললফ চচযয়াফাীয ওাঙ যথলও ফাআয়াত গ্রণ ওলযন। এ 

দৃচষ্টলওাণ যথলও আরালভয আচতাল চতচন প্রথভ যআ ফযচক্ত, যফৌঁলঘ থাওা ফস্থায় (চমচন) চনলচয যঙলরয চনয 
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ফাআয়াত গ্রণ ওলযলঙন। এযয অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ভদীনাফাীয ওাঙ যথলও আয়াচমলদয চনয ফাআয়াত 

গ্রণ ওযলত ভাযয়ালনয প্রচত চরচঔত পযভান ািালরন। ুতযাং ভাযয়ান ঔুতফায ভলধয ফরলরন,  

‚ঔরীপায ক্ষ যথলও চনলদৃ এললঙ অচভ তায যঙলর আয়াচমলদয চনয অনালদয ওাঙ যথলও অফু ফওয 

অয ঈভলযয যীচতনীচত নুমায়ী ফাআয়াত চনলফা।‛ লঙ্গ লঙ্গ অবু্দয যভান চফন অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) 

প্রচতফাদ ওলয ফরলরন, ‚না, না, ফযং তা চওযা  ওায়ালযয যীচতনীচত। ওাযণ অফু ফওয অয ঈভয 

চনলচয ন্তানাচদ  চযফায- চযচলনয চনয ওঔলনা ওালযা ওাঙ যথলও ফাআয়াত গ্রণ ওলযনচন।‛ 

৫১ চচযীলত অভীয ভুয়াচফয়া াি ারন ওলযন অয আয়াচমলদয চনয ফাআয়াত গ্রণ ওলযন। চতচন আফলন 

ঈভয (যাঃ) যও যডলও ফরলরন, ‚এওচদন তুচভ অভায যনতৃলত্বয প্রংা ওলযচঙলর, চওন্তু অচ অভায 

চঔরাপত ম্পলওৃ চনাধাযলণয ংলয়য ফীচ ফন ওযলঙা।‛ আফলন ঈভয (যাঃ) াভদ  ানায য 

ফরলরন, ‚অনায অলকয ঔরীপাযফৃলন্দয ুত্র ন্তন চঙলরা, মাৌঁলদয যথলও অনায যঙলর যওান চদও যথলওআ 

যেষ্ঠ নয়। তফু ুফৃফতীৃ ঔরীপাকণ চনচ ন্তানলদয ওঔলনা ক্ষভতায ঈত্তযাচধওায ওলযনচন; ফযং তাযা 

চফলয়চি চনাধাযলণয ঈয নযতর  ওলযলঙন। অচন যবালফ আচভা ওরুন, অচভ আচভাওাযীলদয এওচন। 

অচন অভালও বয় যদঔালিন যম, অচভ ভানুললদয ভলধয চফভ্রাচন্ত ৃচষ্ট ওযচঙ, থঘ অচভ তা ওচযচন।‛ এ 

ফলর চতচন ঘলর যকলরন। 

এযয চতচন আফলন অফু ফওয (যাঃ) যও যডলও এওআ চফলয় ঈিান ওযলর আফলন অফু ফওয (যাঃ) ভুলঔয 

ওথা যওলে চনলয় ফরলরন, ‚অচন চও ভলন ওলযলঙন এ ওালচয চনয অভযা অনালও প্রচতচনচধ ফাচনলয়চঙ 

?‛ অল্লায ওভ, অভযা এ ওালচয চনয অনালও যনতা ভলনানীত ওচযচন। অল্লায ওভ, অভযা ঘাআ এ 

চফলয়চি ওর ভুরভালনয ঐওযফদ্ধ ূযায (ওচভচি) ওালঙ নযতর  ওযলত, নালর অভযা প্রতাচযত লয় চফলয়চি 

ঔাযা ওলয চদলফা।‛ এ ফলর চতচন ঘলর যকলরন। 

আফলন অফু ফওয (যাঃ) মায়ায ভয় অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) প্রথলভ এ ফলর দুয়া ওযলরন, ‚য অল্লা, এ 

যরালওয চনষ্ট যথলও অচন যমবালফআ যাও অভালও যক্ষা ওরুন।‛ এযয অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফরলরন,  

‚তচুভ ওালচয ভলধয ওলিাযতা ফরম্বন ওলয এ ংফাদ চচযয়াফাীলও চাচনলয় চদলয়া না। তাযা যমন 

যতাভালদয ালথ চভচরত লয় চওঙ ুনা ওযলত ালয। অচভ ঘাআ যতাভযা আয়াচমলদয চনয ফাআয়াত ওলযলঙা -  এ 

ঔফয চচযয়ায় যৌলঙ চদলত।‛   

এযয অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) আফলন মুফালয়য (যাঃ) যও যডলও ফরলরন, ‚য মুফালয়লযয যঙলর, তচুভ যতা 

যঔৌঁওচয়ালরয ভলতা এও যক্ষত যথলও যফয লয় অলযও যক্ষলত চকলয় রওুা। তুচভ লদয ওালন (আফলন ঈভয 

যাঃ অয আফলন অফু ফওয যাঃ) যওান ফাতা ঙচেলয় চদলয়লঙা, মা তাৌঁলদযলও ফাআয়াত গ্রলণ চফযত যযলঔলঙ 

?‛ আফলন মুফালয়য (যাঃ) ফরলরন, ‚অচন চঔরাপত ম্পলওৃ ন্তুষ্ট লর ক্ষভতা যথলও লয দাৌঁোন। অভযা 

অনায যঙলরয ালতআ ফাআয়াত চদলফা। অচনআ ফরুন, অভযা অনায ফাআয়াত না অনায ফাআয়ালতয 

অনকুতয ওযলফা ? এওআ মুলক দুআ ফাদায ফাআয়াত গ্রণলমাকয লত ালয না।‛ এ ফলর চতচন ঘলর যকলরন। 
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তাযয অভীয ভুয়াচফয়া চভম্বলয অলযাণ ওলয াভদ  নালতয য ফরলরন, ‚অচভ চযি যরাওলদয 

ফরলত শুলনচঙ, আফলন ঈভয, আফলন অফু ফওয অয আফলন মুফালয়য ওঔলনা আয়াচমদলও ফাআয়াত চদলফ না। 

ফস্তুত, তাযা আয়াচমলদয আতাঅত  ফাআয়াত ফআ ওলযলঙ।‛ এ ওথা শুলন চচযয়াফাী ফরলরা, ‚অল্লায 

ওভ, তাযা অভালদয াভলন ফাআয়াত না ওযলর অভযা ফাআয়াত ওযলফা না। অয তাযা ফাআয়াত ওযলত 

স্বীওায ওযলর অভযা তালদয কদৃান ঈচেলয় চদলফা।‛ অভীয ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚ুফান-অল্লা! অল্লায 

ওভ, এয অলক যতাভালদয ভুলঔ ওুযাআলদয ালন দষৃ্টতাণূৃ ঈচক্ত অয ওঔলনা শুচনচন।‛ এ ফলর চতচন চনলঘ 

যনলভ এলরন। এযয যরালওযা আফলন ঈভয, আফলন অফু ফওয অয আফলন মুফালয়য ওতৃৃও আয়াচমলদয ফাআয়াত 

গ্রলণয চফললয় অলরাঘনা ওযচঙলরা, থঘ তাযা তায ফাআয়ালতয চফলয়চি ফভয় প্রতযাঔযান ওলয এললঙ। 

অভীয ভুয়াচফয়া াি যলল চচযয়ায় চপলয মান। 

আফলন ভানওাদয ফলরলঙন, ‚আয়াচমদলও ফাআয়াত যদয়ায ভয় আফলন ঈভয ফলরচঙলরন, চতচন মচদ বালরা 

ভানুল যান, তলফ তায প্রচত ন্তুষ্ট, নতুফা চফলদয ভয় সধমৃ ধাযণ ওযলফা।‛ 

ায়াচতপ গ্রলে হুভালয়দ চফন ালফয ফযাত চদলয় ঔাযালয়তী চরলঔলঙনঃ অভীয ভুয়াচফয়ায ভা চন্দা চফনলত 

ঈতফা চফন যফীয়ায প্রথলভ পাওা চফন ভকুীযায ালথ চফলয় য়। পাওায এওচি সফিওঔানা চঙর, এঔালন ফালধ 

যরাও মাতায়াত ওযলতা। এওচদন চন্দা অয পাওা সফিওঔানায় ফল চঙর। চওঙকু্ষণ য যওালনা এও ওালচ 

পাওা ঈলি মায়। এভন ভয় এও ফযচক্ত সফিওঔানায় এল এওাওী নাযীয ঈচস্থচত যদলঔ ঘলর যমলত ঈলদযাত 

য়। চিও এ ভুূলত ৃপাওা এল সফিওঔানা যথলও চযচঘত যরাও যফয লত যদলঔ চন্দালও অক্রভণ ওলয 

চালনালত ঘায় য ালথ তায চও ম্পওৃ। চন্দা চনলচলও চনলদৃাল প্রভাণ ওযলত ঘাআলর পাওা ফরলরা, অভায 

ফাচে যথলও যফচেলয় মা। ংফাদচি দ্রুত ঘাযচদলও ঙচেলয় লে অয তা চনলয় ভানুললয ভালছ ফযাও 

ওানাখুলা অযি য়। পলর চন্দায ফাফা ঈতফা যভলয়লও ফরলরা, ‚অলরাঘনা ভালরাঘনায় যরালওযা ওান 

বাচয ওলয যপলরলঙ। তচুভ অভালও তয ওলয ফলরা, মচদ যতাভায স্বাভী চিও য় তলফ যরাও চনলয়াক ওলয 

তায কদৃান ঈচেলয় চদলফা। অয মচদ য চভথযাফাদী য় তলফ আয়াভালনয যওান মাদুওলযয ওালঙ চফলয়চি য 

ওযলফা।‛  

এযয চন্দা চনলচলও তী প্রভাণ ওযায চনয চালচর মুলক মত ওভ চঙর ফ ওভ ওযলত শুরু ওযলরা। 

এলত ওলয ঈতফায চফশ্বা য় যম, চন্দা তী। অয পাওা তায যভলয়য প্রচত ফাদ চদলয়লঙ। এচনয ঈতফা 

চনচ যকাত্রীয় যরাওলদয চনলয় আয়াভালন মায়। এচদলও পাওা ফনু ভাঔমুভ অয ঈওফা চফন অলব্দ ভান্নাপ 

যকালত্রয যরাওলদয আয়াভান মাত্রা ওলয। আয়াভালনয ওাঙাওাচঙ চকলয় চন্দায যঘাযা পযাওাল লয় যকলর ঈতফা 

ফরলরা, ‚এিাআ প্রভাণ ওলয যম, তচুভ যাধী।‛ চন্দা ঈচদ্বিতা প্রওা ওলয ফরলরা,  ‚অচন অভালও 

এভন যরালওয ওালঙ চনলয় মালিন, মায ওথা তয লত ালয, অফায চভথযা লত ালয। মচদ য অভালও 

ওুরিা ফলর যদয়, তলফ অচভ অয অযলফ ভুঔ যদঔালত াযলফা না।‛ ঈতফা ফরলরা, ‚যতাভায চফলয় ঈিান 

ওযায অলক অচভ তায যীক্ষা চনলফা। ঈত্তীণৃ লর তলফআ যতাভায চফলয়চি য ওযলফা, নতুফা নয়।‛  
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ঈতফা যখাোয ওালন কলভয এওচি দানা চদলয় ওালনয চঙদ্র ফি ওলয চদলরা। আয়াভালন যৌঙায য শু মলফ 

ওলয ম্মালনয ালথ মাদুওযলও ঔায়ালনায য ঈতফা ফরলরা, ‚অচভ এওচি যকান চফলয় চনলয় এলচঙ1 

এয অলক ফরুন, অচভ চও ওলযচঙ ?‛ য যখাোয ওালন কভ চদলয় চঙদ্র ফি ওলয যদয়ায চফলয়চি ফরায য 

ঈতফা ফরলরা, ‚অচন চিও ফলরলঙন।‛ এযয চন্দায ফযাালয চালনালত ঘাআলর য নয এও যভনীয 

ওালঙ চকলয় তায ভাথায ঘুর ধলয ফরলরা, ‚দাৌঁচেলয় মা।‛ এবালফ চতচনফায ওযায য চন্দায ওালঙ এল তায 

ভাথায় াত যযলঔ ফরলরা, ‚তচুভ তী  চফত্রা যভণী। তুচভ চমনা ওলযাচন। ভুয়াচফয়া নালভ যতাভায কলবৃ এও 

ফাদা চন্মগ্রণ ওযলফন।‛  

এ ওথা শুলন পাওা চন্দায াত যঘল ধলয, চওন্তু য তা ঙাচেলয় চনলয় ফরলরা, ‚তচুভ ঘলর মা। অচভ অপ্রাণ 

যঘষ্টা ওযলফা অভায কলবৃয িাফয ফাদা যমন যতাভায য যথলও না য়।‛ এযয চন্দায ালথ অফু 

ুচপয়ালনয চফলয় য় অয অভীয ভুয়াচফয়া চন্মগ্রণ ওলযন। 

অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ৬০ চচযীয যচফ ভাল আলন্তওার ওলযন। ফালফ চাফীয়া অয ফালফ কীলযয 

ভধযফতীৃলত তাৌঁলও ভাচত ওযা য়। 

ওচথত অলঙ, তায ফয় লয়চঙর ৭৭ ফঙয। তায ওালঙ যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যও 

অয নঔ চঙর। ভৃতুযয ভয় চতচন ীয়ত ওলযচঙলরন, যগুলরা যমন তায যঘালঔ অয ভুলঔ চদলয় তাৌঁলও দাপন 

ওযা য়। 

 

অভীয ভয়ুাচফয়ায চীফলনয চওঙ ুঔন্ডচঘত্র 

আফলন অচফ াআফা ‘ভুান্নাপ’ গ্রলে াইদ চফন চুভালনয ফযাত চদলয় চরলঔলঙনঃ অচভ াপীনালও ফররাভ,  

ফনূ ঈভাআয়া ফলরলঙ, চঔরাপত তালদয ফংীয়। চতচন ফরলরন, য চিও ফলরচন। চতচন ফাদা, ওলিায 

ফাদা। অয ফৃপ্রথভ ফদা লরন ভুয়াচফয়া। 

ফায়াওী অয আফলন অাচওয আফযাীভ চফন ুয়াআদুর অযভানীয ফযাত চদলয় ফলরলঙনঃ আভাভ অভাদ 

চফন াম্বরলও চচলে ওযা লরা, ‚ঔরীপা যও যও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অফু ফওয, ঈভয, ঈভান অয অরী 

যাচদ্বয়াল্লাহু অনহুভ।‛ অচভ ফররাভ, ‚অয ভুয়াচফয়া ?‛ চতচন ফরলরন, ‚মযত অরী (যাঃ) এয মুলক 

চঔরাপলতয যমাকয অরী ঙাো অয যওঈ চঙর না।‛ 

ারাপী ‘যতৌচযয়াত’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ অবু্দল্লা চফন অভাদ চফন াম্বর (যঃ) মযত অরী (যাঃ) অয 

মযত ভুয়াচফয়া (যাঃ) ম্পলওৃ তায চতালও চচলে ওযলর চতচন ফরলরন, ‚অরীয লনও ত্রু চঙর। তাযা 

ফৃদা তায বুর কু্রচিয নুিান ওযলতা। তায যওান যদাল- কু্রচি না যলয় তাযা এভন যরালওয ওালঙ ভলফত 

য়, যম অলক যথলওআ মযত অরীয ফযাালয ত্রুতা যালণ ওযলতা।‛  
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আফলন অাচওয অবু্দর ভাচরও চফন ঈভালয়য (যঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন চাচযয়া চফন ওদুাভা াদী 

অভীয ভুয়ায়চফয়ায ওালঙ যকলর চতচন ফরলরন, ‚তচুভ যও ?‛ চাযীয়া ফরলরন, ‚অচভ চাযীয়া চফন ওদুাভা।‛ 

চতচন ফরলরন, ‚তচুভ চও ৃচষ্ট ওযলত ঘা ?  তুচভ যতা ভূরযীন ভধুয়ারা ভাচঙ।‛ চাযীয়া ফরলরন, ‚অচন 

এভন দৃষ্টান্ত চদলয়লঙন যম, যআ ভাচঙয হুর তযন্ত ক্ত অয ভচফুত।‛ 

পচর চফন ুয়ালয়দ ফলরলঙনঃ চাযীয়া চফন ওুদাভা অভীয ভুয়াচফয়ায ওালঙ যকলর চতচন ফরলরন,  

‚যতাভালদয (মযত অরী) ক্ষ লত এভন চি প্রজ্বচরত লফ, মা অযলফয ওর চনদলও বস্মীবূত ওলয 

যপরলফ অয যলক্তয নদী প্রফাচত ওলয চদলফ।‛ চাযীয়া ফরলরন, ‚য ভুয়াচফয়া, অচন মযত অরীয চঙ ু

যঙলে চদন। অভযা যমচদন যথলও তাৌঁলও বালরালফলচঙ, যচদন যথলও অয তাৌঁলও ন্তুষ্ট ওচযচন। যমচদন যথলও 

তায ভঙ্গর ওাভনা ওলযচঙ, যচদন যথলও তাৌঁলও যধাৌঁওা যদআচন।‛ ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফরলরন, ‚চাযীয়া, যতাভায 

ফযাালয দুঃঔ য়। তুচভ যতাভায ফংলয যফাছা। যম যতাভায চাযীয়া (ফাৌঁদী) যযলঔলঙ, য াথৃও।‛ চাযীয়া 

ফরলরন, ‚য ভুয়াচফয়া, অচনআ ভালচয যফাছা। যম অনায নাভ ভুয়াচফয়া (লখঈ যখঈওাযী) যযলঔলঙ, য 

ধনয।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ অভালও যধাৌঁওা চদলয়লঙা।‛ চাযীয়া ফরলরন, ‚অচন তলরায়ালযয চক্ত চদলয় 

অভালদয দাচফলয় যাঔলত ালযনচন। অভযা মুলদ্ধ চফচয় চৃন ওলযচঙ। চওন্তু চিয ভাধযলভ অচন যচৌঁলও 

ফললঙন। প্রচতশ্রুচত যক্ষা ওযলর অভযা প্রচতশ্রুচত যক্ষা ওযলফা। ত ৃবঙ্গ ওযলর অভযা চফওল্প থ 

ঔুৌঁচলফা। অভালদয ালথ লনও াামযওাযী যলয়লঙ মালদয ফভৃ ঔুফ ভচফুত অয যরাায যঘলয় চযি। 

অভালদয ালথ চফশ্বাখতওতা ওযলর অভযা চফলদ্রা ওযলফা। এযয অভালদয চফলদ্রালয স্বাদ অস্বাদন 

ওযলফন।‛ ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা যতাভায ভলতা অয ওাঈলও যমন ৃচষ্ট না ওলযন।‛  

অফু যতাপালয়র অলভয চফন য়াতারা াাফী ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ভুয়াচফয়ায ওালঙ যকলর চতচন 

ফরলরন, ‚তচুভ চও ঈভান (যাঃ) এয তযাওাযীলদয এওচন ?‛ অচভ ফররাভ, ‚না, অচভ ঈচস্থত চঙরাভ,  

তলফ াাময ওচযচন।‛ চতচন ফরলরন, ‚যও াাময ওযলত যতাভালও চনফৃত্ত ওলযলঙ ?‛ অচভ ফররাভ,  

‚ভুাচচয অয অনাযলদয ভলধয যওঈ নয়।‛ চতচন ফরলরন, ‚যরালওযা য প্রচতলাধ যনয়ায চধওায 

ংযক্ষন ওলয।‛ অচভ ফররাভ, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, অচন যওন যচদন তাৌঁলও াাময ওলযনচন ? থঘ 

চচযয়াফাী অনায ালথ চঙর।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ তায যলক্তয প্রচতলাধ চনলয় তাৌঁলও াাময 

ওলযচঙ।‛ অচভ তায ওথা শুলন ারালভ অয ফররাভ, ‚ঈভান (যাঃ) অয অনায দৃষ্টান্ত এ যওভ, যমরূ 

ওচফ ফলরলঙন -  এভনিা যমন না য় যম, ভৃতুযয য অভায চনয চফরা ওযলফ1 অয চীচফত থাওা ফস্থায় 

অভায মা ানা চঙর তা ফুচছলয় চদলয়া না।‛ 

াফী (যাঃ) ফলরলঙনঃ অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফৃপ্রথভ ফল ঔুতফা ালিয প্রফতনৃ ওলযন। ওাযণ য ভয় 

চতচন লনও যভািা অয যি ফে লয়চঙলরা। (আফলন অফী ায়ফা)  

মুযী ফলরলঙনঃ চতচন ইলদয ঔুৎফা নাভালময অলক াি ওযায চনয়ভ ঘারু ওলযন। (অবু্দয যািাও)  
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াইদ চফন ভুায়যাফ (যাঃ) ফলরলঙনঃ তায মুলক ইলদয নাভালময অমান যদয়ায ভলতা চফদয়াত ওাচচি ওযা 

লতা। (আফলন অফী ায়ফা) চতচন এ ফলরন যম, ভুয়াচফয়া (যাঃ) নাভালময তাওফীয ওভ ওলয ফরলতন। 

অয়ালয়র গ্রলে অল্লাভা অওাযী চরলঔলঙনঃ চতচন প্রথভ ডাও চফবালকয প্রফতনৃ ওলযন। তায ালথ চনকন 

প্রথভ যকাতর াঔী ওলয। 

চতচন এ দ্ধচতলত ারালভয যীচত প্রফতনৃ ওলযন -   

لَا حّه ٠ش اٌصٍٛح وبح ٚثش لَا ٚسحّخ اٌّإ١ِٕٓ ا١ِش ٠ب ػ١ٍه اٌغَلَ  

চতচন ফৃপ্রথভ দাপ্তচযও ওালচ অবু্দল্লা চফন অঈ কাানীয তোফধালন ًعٛاة ػًّ ٌى    যঔাচদত যভায 

ফযফায ওলযন। অব্বীয়া ফংলয ওর ঔরীপা এ যভায ফযফায ওলযলঙন। অভীয ভুয়াচফয়ায পযভালন 

এও রক্ষ চদযালভয স্থালন এও ওভৃঘাযী ওতৃওৃ দুআ রক্ষ চরচঔত য়ায যপ্রচক্ষলত যভালযয প্রফতনৃ ওযা য়। 

চতচন চালভ ভচচলদয যভযাফ সতচয ওলযন। চতচন ফৃপ্রথভ ওাফায চকরাপ নাভালনায চনলদৃ চাচয ওলযন।  

ভুওাচময়াত গ্রলে মুযীয বাচতচায ফযাত চদলয় মুফালয়য চফন ফাওায চরলঔলঙনঃ অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) 

ফৃপ্রথভ ফাআয়ালতয ভয় ওভ ঔায়ায প্রথা ঘারু ওলযন। চতচন চঔরাপলতয চফললয় ওভ ওলযচঙলরন। 

অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান যকারাভ অমাদ ওযায যক্ষলত্র ওভ চনলতন। 

অয়ালয়র গ্রলে ুরায়ভান চফন অবু্দল্লা চফন ভঅুম্মালযয ফযাত চদলয় অওাযী চরলঔলঙনঃ এওচদন অভীয 

ভুয়াচফয়া (যাঃ) ভিা থফা ভদীনায ভচচলদ যকলরন। যঔালন আফলন ঈভয, আফলন অব্বা অয আফলন অফু 

ফওয যাচদ্বয়াল্লাহু অনহুভ ফলচঙলরন। ভুয়াচফয়া (যাঃ) তালদয ওালঙ এল ফলর আফলন অব্বা (যাঃ) ভুঔ 

চপচযলয় চনলরন। অভীয ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚য ভুঔ খুচযলয় যরলনয়ারা, অচভ যতাভায ঘাঘালতা বাআলয়য 

যঘলয় যফী চঔরাপলতয ওদায।‛ আফলন অব্বা (যাঃ) ফরলরন, ‚প্রাথচভও মুলক আরাভ গ্রলণয চনয ? 

যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ালথ ফৃপ্রথভ াঘামৃ দালনয চনয ? না যাুরলু্লা’য 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চনওিত্মীয় য়ায ওাযলণ অচন তায যঘলয় যফী চঔরাপলতয ওদায ?‛ 

অভীয ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚যতাভায ঘাঘায যঙলর চনত য়ায ওাযলণ।‛ আফলন অব্বা ফরলরন, ‚এ 

দৃচষ্টলওাণ যথলও আফলন অফু ফওয যফী ওদায।‛ ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚অফু ফওয (যাঃ) যতা স্বাবাচফও 

ভৃতুযফযণ ওলযলঙন।‛ আফলন অব্বা ফরলরন, ‚তালর আফলন ঈভয ওদায।‛ ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚এচদও 

যথলও যতাভায মুচক্ত চযতযাচয। ওাযণ যতাভায ঘাঘায যঙলরয ঈয মাযা অক্রভণ ওলয ীদ ওলযলঙ তাযা 

ভুরভান।‛  

অবু্দল্লা চফন ভুাম্মাদ চফন অওীর ফলরলঙনঃ অচভ এওফায ভদীনা যীলপ অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয ওালঙ 

যকরাভ। চওঙকু্ষণ য অফু ওাতাদা (যাঃ) অনাযী এলরন। অভীয ভুয়াচফয়া তালও ফরলরন, ‚অভায চনওি 

ওলরআ অলর অনাযকণ এলরন না।‛ চতচন চফাফ চদলরন, ‚অভালদয অনাযলদয ওালঙ যওালনা ফান 

যনআ।‛ অভীয ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚যতাভালদয ঈিগুলরা চও লয়লঙ ?‛ চতচন ফরলরন, ‚ফদয মুলদ্ধ অনালদয 

www.almodina.com



 

 

অয অনায ফাফায শ্চাদ্ধাফন ওযলত চকলয় ফগুলরা ভাযা চকলয়লঙ।‛ এযয চতচন অফায ফরলরন, 

‚যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অভালও ফলরলঙন -  অভায য নযযা ওদাযলদয ঈয 

প্রাধানয ালফ।‛ ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚তচুভ এ চযচস্থচতলত চও ওযলফ ?‛ চতচন ফরলরন, ‚নীর লফা, 

সধমৃধাযণ ওযলফা।‛ ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚তলফ সধমৃধাযণ ওলয থালওা।‛ 

এ যপ্রচক্ষলত অবু্দয যভান চফন াান এ ওচফতাচি যঘনা ওলযন -  ‚অচভরুর ভচুভনীন ভুয়াচফয়া চফন 

যলফয ওালঙ ফযআ এ ংফাদ যৌলঙ চদলফ যম, চওয়াভত চদফ মৃন্ত অনালও ুলমাক যদয়া লয়লঙ অয 

অভযা যআ আনালপয চদন মৃন্ত সধমৃধাযণ ওযলফা।‛ 

চাফারা চফন াীভ যথলও আফলন অফীদ দুচনয়া অয আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ অভীয ভুয়াচফয়ায 

ওালঙ চকলয় ভুয়াচফয়ায করায় দচে রাচকলয় এও ফাচ্চালও িানলত যদলঔ ফররাভ, ‚এ ফাচ্চা চও ওযলঙ ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚ঘু ওলযা। অচভ যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যও ফরলত শুলনচঙ যম, ফাচ্চায ালথ 

চভলর চনলচলও ফাচ্চা লয় যমলত য়।‛ আফলন অাচওলযয ভলত াদীচি কাযীফ। 

ভুান্নাপ গ্রলে আফলন অফী ায়ফা চরলঔলঙনঃ এও ওুযাআ ফযচক্ত অভীয ভুয়াচফয়ায ওালঙ চকলয় লনও নযভ-

কযভ ভন্তফয শুনালনায য ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚বাচতচা, এ ধযলনয ভন্তফয যথলও চপলয অলা। ফাদায যাক 

ফাচ্চায যালকয ভলতা। অয ফাদায অক্রভণ ফালখয ভলতা চক্ষপ্র  দুধৃলৃ।‛ 

চময়ালদয ফযাত চদলয় াফী ফলরলঙনঃ অচভ ঔাযাচ অদায় ওযায চনয এও যরাওলও ািারাভ। য চপলয 

এল লন্তালচনও চাফ চদলত না াযায় অভায বলয় অভীয ভুয়াচফয়ায ওালঙ অেয় যনয়। অচভ চফলয়চি 

তাৌঁলও চানালর চতচন চঘচি চরলঔ চানালরন, অভালদয এওআ দ্ধচতলত যাচনীচত ওযা িফ নয়। অভযা ঈবলয় 

নভনীয় লর চাচত াওালমৃ চনভচিত লফ। অফায ঈবলয় ওলিায লর অভচনতা যল লয় মালফ। 

তএফ, তচুভ নভনীয় লর অভায ফস্থান ক্ত লফ, অয তুচভ ওলিায লর অচভ ভভতায অীফৃাদ চনলয় 

চাচতয াভলন এল দাৌঁোলফা। 

াফী ফলরলঙনঃ অচভ ভুয়াচফয়ালও ফরলত শুলনচঙ, যম চাচত ফা ম্প্রদালয়য ভলধয ননওয  ভতলবদ থাওলফ, 

য চাচতয ঈয ভ্রান্ত ভতফালদ চফশ্বাী ম্প্রদায় প্রাধানয ালফ1 তলফ এ ঈম্মলতয ঈয এভনিা লফ না।  

যতৌচযয়াত গ্রলে ুরায়ভান অর-ভাঔমুভী ওতৃওৃ ফচণৃতঃ এওচদন অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) চনাধাযলণয এও 

ঈন্মুক্ত ভালফল চনলচয চনয প্রলমাচয এভন থৃলফাধও চতচনচি অযফী ওচফতা যানায অগ্র প্রওা ওযলর 

অবু্দল্লা চফন মুফালয়য (যাঃ) চতন রক্ষয চদযালভয চফচনভলয় তা যানালত ক্ষভ যান। চযললল ভুয়াচফয়ায 

যাচচ য়ায যপ্রচক্ষলত অফদুল্লা চফন মুফালয়য অফৃচত্ত ওলযন1 প্রথভ ওচফতা - ‚অচভ চনতালও ারন ওলয 

থাচও, অচভ যতাভালও ঙাো যরাওলদয ভলধয ওাঈলও ত্রুতা যালণ ওযলত যদচঔচন।‛ চদ্বতীয় ওচফতা “‚অচভ 

যতাভায মুলক যফদনায় চফধ্বতর  চনতায দরলও ত্রুতা ঙাো অয চওঙ ুওযলত যদচঔচন।‛ ততৃীয় ওচফতা -  

‚অচভ ওর দুঃঔ  রিায স্বাদ যলয়চঙ, চওন্তু চবক্ষাফৃচত্তয যঘলয় ফে রিাওয ওাচ অয যদচঔচন।‛ 

ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚তচুভ মথাথৃআ ফলরলঙা।‛ এযয চতচন ওচফলও চতচন রক্ষ চদযায যদয়ায চনলদৃ চদলরন। 
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আভাভ ফুঔাযী, আভাভ নাাই অয আফলন াচতভ (যঃ) ওতৃৃও স্বযচঘত তাপীয গ্রলে চরলঔলঙনঃ ভাযয়ান 

মঔন অভীয ভুয়াচফয়া (যাঃ) ওতৃৃও ভদীনায কবনৃয, য ভয় এওচদন চতচন ঔুতফায ভলধয ফলরচঙলরন,  

‚অচভরুর ভুচভনীন ভুয়াচফয়া (যাঃ) তায  যঙলরলও ঔরীপা ভলনানীত ওযায ফযাালয যম চবভত য 

ওলযলঙন তা মথামথ। ওাযণ এিাআ চঙর অফু ফওয অয ঈভলযয নীচত।‛ এিা শুলন অবু্দয যভান চফন অফু 

ফওয (যাঃ) ফরলরন, ‚এিা অফু ফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) এয নীচত নয়, ফযং তা চওযা  ওায়ালযয 

নীচত। ওাযণ অফু ফওয অয ঈভয চনলচয ন্তানাচদ অয চযফালযয ভধয যথলও ওালযা চনয ফাআয়াত গ্রণ 

ওলযনচন। অয ভুয়াচফয়া (যাঃ) দয়াদৃ্র চতা চললফআ যঙলরয চনয এভনিা ওলযলঙন।‛ ভাযয়ান ফরলরন,  

‚যতাভযা যতা যআ ফযচক্ত ন, মালদয ওথা ওুযঅলন চফধৃত যলয়লঙ। যতাভালদয চতায ভৃতুযলত যতাভযা যতা 

অ ব্দিুওু ফলরাচন। যতাভযা যতা চনচ চতালদয প্রচতলযাধ ওলযচঙলর।‛ আফলন অফু ফওয (যাঃ) ফরলরন,  

‚তচুভ চও চবলপ্তয ুত্র ন ? যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যতাভায ফাফালও চবা 

চদলয়চঙলরন।‛ চফলয়চি অলয়া চচদ্দওা (যাঃ) মৃন্ত যৌলঙ যকলর চতচন ফরলরন, ভাযয়ান চভথযা ফলরলঙ। 

অয়াতচি ভওু যরালওয ফযাালয নাচমর লয়লঙ। অয ভাযয়ান তায চতায যল থাওা ফস্থায় যাূরুল্লা 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ভাযয়ালনয চতালও চবা চদলয়চঙলরন। এ চদও যথলও ভাযয়ান 

চবালয ভলধযআ চন্মগ্রণ ওলযলঙ। 

ভুান্নাপ গ্রলে যয়ায ফযাত চদলয় আফলন অচফ ায়ফা চরলঔলঙন যম, ভুয়াচফয়া ফলরলঙন, ‚ভানুললয 

বযন্তযীণ যীক্ষা ঙাো সধমৃ  নীরতা ৃচষ্ট য় না।‛ 

াফী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভুয়াচফয়া, অভয চফন অ, ভুকীযা চফন যাফা অয চময়াদ লরন 

অযলফয যেষ্ঠ ঘায ফুচদ্ধভান। ভুয়াচফয়া (যাঃ) বদ্রতা, চফনয় অয চফঘক্ষণতায়1 অভয চফন অ ওষ্ট 

চষু্ণতায়, ভুকীযা চফন যাফা স্বাধীনতা াত ঙাো না য়ায চনয মত্নীর য়ায় এফং চময়াদ ফগ্লাীন ওথা 

ফরায চনয চফঔযাত।  

আফলন অাচওয এিা ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঈভয (যাঃ), অরী (যাঃ), আফলন ভাঈদ (যাঃ) অয মালয়দ চফন 

াচফত (যাঃ) চঙলরন অযলফয যেষ্ঠ ঘায চফঘাযও। 

ওুফায়া চফন চাচফয ফলরলঙনঃ অচভ ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ) এয াঘলমৃ যথলও এিুওু ফুছলত যলযচঙ যম,  

তায যঘলয় যফী ওুযঅন যীপ অয অআলনয োন ওালযা চঙর না। অচভ তারা চফন ঈফায়দুল্লায ালথ 

চঙরাভ, না ঘাআলত দান ওযায প্রফণতা তায যঘলয় যফী ওালযা ভলধয যদচঔচন। অচভ ভুয়াচফয়ায ালথ চঙরাভ, 

ভুয়াচফয়ায যঘলয় সধমৃীর অয চফঘক্ষণ অলরভ অভায যঘালঔ লেচন। অভয চফন অলয যঘলয় চনযাদ 

ওভৃী এফং চফশ্বতর  ফিু অয যওঈ যনআ। 

চাপয চফন ভুাম্মলদয চতায ফযাত চদলয় আফলন অাচওয ঈলল্লঔ ওলযনঃ এওচদন অওীর (যাঃ) অভীয 

ভুয়াচফয়ায ওালঙ যকলর চতচন ফরলরন, ‚এ যতা যআ অওীর, মায ঘাঘা অফু রাাফ।‛ অওীর ফরলরন, ‚এ 

যতা যআ ভুয়াচফয়া মায পুপু াভারাতরু তফ (অফু রাালফয স্ত্রীয নাভ - নুফাদও) 
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অমায়ী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন হুমালয়ভ চফন পাতাও অভীয ভুয়াচফয়ায ওালঙ 

যকলরন। হুয়ালয়লভয ালয়য যকাঙা চঙর ঔুফআ ুদৃন, তা যদলঔ ভুয়াচফয়া ফরলরন, ‚এ ালয়য যকাঙা যওান 

নাযীয ?‛ হুমালয়ভ ফরলরন, ‚য অচভরুর ভচুভনীন, অনায ত্নীয।‛ 

তায চঔরাপতওালর যমফ প্রঔযাত অলরভ ফুমুকৃ আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন -  াপয়ান চফন ঈভাআয়া,  

াপা, ঈলম্ম াফীফা, ুচপয়া, ভাআভূনা, াদা, চুয়াআচযয়া, অলয়া চদ্দীওা, রাফীদ ওচফ, ঈভযান চফন 

াীন, ঈভান চফন তারা, অভয চফন অ, অবু্দল্লা চনন ারাভ, ভুাম্মদ চফন ভারাভা, অফু ভূা 

অয়াযী, মালয়দ চফন াচফত, অফু ফওয, ওাফ চফন ভাচরও, ভুকীযা চফন যাফা, চাচযরুর চফচচর, অফু 

অঈয়ুফ অনাযী, াইদ চফন মালয়দ, অফু ওাতাদা অনাযী, পচুারা চফন ঈফালয়দ, অবু্দয যভান চফন অফু 

ফওয, মুফালয়য চফন ভুতইভ, ঈাভা চফন মালয়দ, ফান, অভয চফন াচভ, াান চফন াচফত, াচওভ 

চফন ামাভ, াদ চফন অফী য়ািা, অফু রাআাভ, ওভ চফন অ, তায বাআ ঈফায়দুল্লা এফং ঈওফা চফন 

অলভয (যাঃ)। 

অফু হুযায়যা (যাঃ) ৫৯ চচযীলত আলন্তওার ওলযন। চতচন এ ভলভৃ প্রাথনৃা ওলযচঙলরন যম, ‚য অল্লা,  

অভালও ৬০ চচযী অয ফাৌঁদীলদয যাচত্ব যথলও যক্ষা ওরুন।‛ তায যদায়া ওফুর লয়চঙলরা। 
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আয়াচমদ চফন ভয়ুাচফয়া 

 

আয়াচমদ চফন ভুয়াচফয়া অফু ঔাচরদ অর ঈভুয়ী ২৫ থফা ২৬ চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন।  

স্থুর যীলযয চধওাযী আয়াচমলদয যকািা যীলয ভ চঙর। তায ভা ভাআুন চফনলত ফলদ ওারফীয়া। চতচন 

তায চতা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, অয তায যযয়ালয়তগুলরা (ফণৃনাগুলরা) তায যঙলর ঔাচরদ অয অবু্দর 

ভাচরও চফন ভাযয়ান ফণৃনা ওলযলঙন। 

চতচন অলক যথলওআ ঈত্তযাচধওায চনমুক্ত লয়চঙলরন অয যরাওলদয ফাধয ওলয ফাআয়াত গ্রণ ওলযলঙন। 

াান ফযী (যঃ) ফলরলঙন, ‚আয়াচমদ অলকআ ঈত্তযাচধওায ভলনানীত য়ায় চওয়াভত মৃন্ত এ প্রথা 

ফযাত থাওলফ, নতুফা যাভৃ াললক্ষ ভুরভানকণ চদ্ধান্ত গ্রণ ওযলতআ থাওলতন।‛ 

আফলন চযীন (যঃ) ফলরলঙনঃ ভুয়াচফয়ায ওালঙ চকলয় অভয চফন ামাভ ফরলরনঃ অচভ অনালও অল্লায 

বলয়য ওথা ভলন ওচযলয় চদচি। অচন ঈম্মলত ভুাম্মদীয়ায ভধয যথলও ওালও ঔরীপা ভলনানীত ওযলত 

ঘাআলঙন ?‛ ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফরলরন, ‚যতাভায ঈলদল অচভ ওৃতে। ফতভৃালন লনলওয লনও যঙলর 

যলয়লঙ, তালদয ভলধয অভায যঙলর যফী ওদায। এচনয তালও ঈত্তযাচধওায ফানালত ঘাআচঙ।‛ 

অতীয়া চফন ওালয় ফলরলঙনঃ এওচদন ভুয়াচফয়া (যাঃ) ঔুতফায ভয় ফরলরন, ‚য অল্লা, মচদ আয়াচমদলও 

তায ভমৃাদায ওাযলণ ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওচয, তলফ অচন তালও াাময  যক্ষা ওরুন। অয মচদ দয়াদৃ্র 

চতা চললফ ওলয থাচও এফং মচদ য চঔরাপলতয যমাকয না য়, তালর য যমন ভনলদ অলযালণয ূলফৃআ 

ভৃতুযফযণ ওলয।‛ 

ভুয়াচফয়ায আলন্তওালরয য চচযয়াফাী আয়াচমলদয ওালঙ ফাআয়াত যদয়। এযয চতচন ভদীনাফাীয ফাআয়াত 

গ্রলণয পযভান চাচয ওযলর আভাভ হুাআন (যাঃ) অয আফলন মুফালয়য (যাঃ) তা প্রতযাঔযান ওলয য যালতআ 

তাযা ভিা যীলপ ঘলর মান। আফলন মুফালয়য (যাঃ) আয়াচমদলও ফাআয়াত যদনচন অয চনলচয  চনয ফাআয়াত 

ওযালত ম্মত চঙলরন না। চওন্তু আভাভ হুাআন (যাঃ) যও ওপুাফাী ভুয়াচফয়ায অভর যথলওআ ফলর যযলঔচঙলরা 

অয তাযা আভাভ হুাআনলও ফাআয়াত চদলত প্রস্তুত চঙর। তলফ চতচন যওালনা ভলয়আ যাচী নচন। মঔন আয়াচমদ 

ফাআয়াত ওচযলয় চনলরা, তঔন প্রথলভ চতচন স্বাবাচফও ফস্থায় থাওায যঘষ্টা ওলযন। এযয ওপুা মায়ায আিা 

ওলযন1 আফলন মুফালয়য তাৌঁলও এ যাভৃআ যদন, চওন্তু আফলন অব্বা (যাঃ) তাৌঁলও চনললধ ওলযন। আফলন ঈভয 

(যাঃ) যফয লত চনললধ ওলয ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা দুচনয়া  অচঔযাত দুচিয ভলধয যম যওান এওচি 

গ্রলণয চনয যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) নভুচত চদলয়চঙলরন, চওন্তু চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) অচঔযাতলও প্রাধানয চদলয়চঙলরন। অচন যতা যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ওচরচা। অচন অচঔযাতলও ওফুর ওরুন, দুচনয়া অনায চনয নয়।‛ আভাভ হুাআন (যা.) চনচ 

চদ্ধালন্ত ির থাওায় আফলন ঈভয (যাঃ) যওৌঁলদ যপরলরন, করায় চচেলয় ধলয ফললল চফদায় যদন। 
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আফলন ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚আভাভ হুাআন (যাঃ) অভায চনললধ ঈলক্ষা ওলয মাত্রা ওযলরন, পলর তায 

চতা অয বাআলয়য ভলতাআ যীচক্ষত ওপুাফাীয ওালঙ তাৌঁলও এওআ চযণাভ যবাক ওযলত য়।‛  

চালফয চফন অবু্দল্লা, অফু াইদ অয অফু য়ালওদী অর রাআী আভাভ হুাআনলও চনললধ ওলযন, চওন্তু 

চতচন চনচ চদ্ধালন্ত ির যথলও আযাও কভলন প্রচতোফদ্ধ যান। মাত্রায প্রিালর আফলন অব্বা (যাঃ) 

ফরলরন, ‚অভায ভন ফরলঙ, চফচফ- ফাচ্চালদয াভলন ঈভান কনী (যাঃ)  এয ভলতা অনালও ীদ ওলয 

যদলফ।‛ এযয চতচন চনলচআ যওৌঁলদ যপরলরন অয ফরলরন, ‚অচন আফলন মুফালয়লযয ঘক্ষুমুকর ীতর 

ওলযলঙন।‛ এযয চতচন আফলন মুফালয়য (যাঃ) যও ফরলরন, ‚তচুভ মা ঘাআলঙা, তা- আ লত ঘলরলঙ। আভাভ 

হুাআন (যাঃ) মাত্রা ওযলঙন। অয তুচভ চচাম যঙলে মাত্রা ওযলঙা।‛ এযয চতচন এ ওচফতাচি অফৃচত্ত 

ওযলরন, ‚য ঈেন্ত প্রাণী, ূণয ঘাযণবূচভয যমঔালন ঔুচ ঘেলফ, যমঔালন ঔুচ চডভ চদলফ।‛ 

আযাওফাীয দূত অয ত্রম্বচরত অফালনয যপ্রচক্ষলত আভাভ যাাআন (যাঃ) চমরাি ভালয দ তাচযলঔ 

চযফায- চযচন মাৌঁলদয ভলধয নাযী  চশু চঙর ভিা যথলও আযাও কভন ওলযন। এচদলও আয়াচমদ আযাও 

ানওতাৃ ঈফায়দুল্লা চফন চময়াদলও আভাভ হুাআলনয ালথ মুদ্ধ ওযায চরচঔত অলদ যদন অয অভয চফন 

াদ চফন অফী য়ািালয যনতৃলত্ব আভাভ হুাআলনয কচতথ রুদ্ধ ওযলত ঘায াচায সনয যপ্রযণ ওলযন। 

ওপুাফাী চনলচলদয ুযলনা বযা নুমায়ী অরী (যাঃ) প্রভুঔলদয ালথ যমভন অঘযণ ওলযচঙলরা, যতভচন 

আভাভ হুাআন (যাঃ) যও এওা যপলর তাযা ঘলর মায়। আয়াচমদ ফাচনী চফচলয়য দ্বাযপ্রালন্ত ঈনীত লর আভাভ 

হুাআন (যাঃ) চি, প্রতযাফতনৃ থফা আয়াচমলদয ওালঙ মায়া -  এ চতনচি প্রতর াফ য ওলযন। থঘ তাযা 

ফগুলরাআ প্রতযাঔযান ওলয অয আভাভ হুাআন (যাঃ) যও ীদ ওলয তায ভাথা ভফুাযাও এও যেলত ওলয 

আফলন চময়ালদয াভলন য ওযা য়। অল্লা তাঅরা আভাভ হুাআন (যাঃ) এয তযাওাযী আফলন চময়াদ অয 

আয়াচমলদয প্রচত চবা ফলৃন ওরুন। 

আভাভ হুাআন (যাঃ) আয়ালভ অশুযায় াাদাত ফযণ ওলযন। তায ীদ য়ায খিনাচি লনও দীখৃ অয 

ঔুফআ যফদনাদায়ও। তায ালথ চযফালযয যলারচন ীদ যান। চতচন ীদ য়ায ভুহুলত ৃাতচদন মৃন্ত 

দুচনয়া িওাযািন্ন লয় লে, ূলমৃয যং চফওৃত লয় মায়, তাযওাযাচচ যবলগ যবলগ চনলঘ চতত য়,  

যচদন ূমৃগ্রণ যরলকচঙলরা অয ঙয় ভা মৃন্ত অওালয এও যওালণ ফৃদা এওচি রার যযঔা ঈদ্ভাচত 

চঙর, মা এ ভভৃাচন্তও খিনায লূফৃ অয যওানচদন যদঔা মায়চন।  

এ ফণৃনাচি ফচণৃত যলয়লঙ যম, যচদন ফাআতরু ভুওাদ্দালয যম াথয ঈিালনা লয়লঙ, তায চনঘ চদলয়আ যক্ত 

প্রফাচত লয়লঙ। চফলযাধী চচফলয যচদলনয লৃ যওন যমন চফলালদ চযণত লয়চঙলরা। তালদয মলফওৃত 

ঈলিয যকাত অগুলনয ভলতা জ্বরচঙলরা, াওালনায ভয় তা ওয়রায ভলতা ওালরা লয় মায় অয এয স্বাদ 

অরওাভ ফৃলক্ষয ভলতা চতক্ত য়। এও ফযচক্ত আভাভ হুাআন (যাঃ) এয ালন ওিুচক্ত ওযায় অল্লা তাঅরা 

অওা যথলও তাযা চনলক্ষ ওলয তায যঘাঔ দুলিা নষ্ট ওলয যদন।  
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ারাফী অবু্দর ভাচরও চফন ঈভালয়য অর রাআী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ এ প্রাালদ (ওপুায প্রাচনও 

বফন) হুাআন চফন অরীয চঙন্ন ভাথা ঈফায়দুল্লা চফন চময়ালদয াভলন োলরয ঈয প্রচতস্থাচত ফস্থায় 

যদলঔচঙ। এয চওঙচুদন য এ প্রাালদআ ঈফায়দুল্লা চফন চময়ালদয ওািা ভাথা ভুঔতায চফন অফু ঈফালয়লদয 

াভলন যদলঔচঙ। এযয ভুঔতায চফন অফু ঈফালয়লদয ভাথা ভুয়াফ চফন মুফালয়লযয াভলন, অফায এয 

চওঙচুদন য ভুয়াফ চফন মুফালয়লযয চফচিন্ন ভাথা অবু্দর ভাচরলওয াভলন যাঔা ফস্থায় যদলঔচঙ। অচভ এ 

খিনা অবু্দর ভাচরলওয ওালঙ চফফৃত ওযলর চতচন এ প্রাাদলও ভঙ্গরচনও যবলফ তা ফচৃন ওলযন। 

ারাভা যথলও চতযচভমী ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ ঈলম্ম ারভা (যাঃ) এয ওালঙ চকলয় তাৌঁলও ওাৌঁদলত যদলঔ 

ওান্নায ওাযণ চচলে ওযলর চতচন ফরলরন, ‚অচভ স্বলে যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এয 

ভাথা  দাচে ধুরায় ধূচযত যদলঔ ফররাভ -  অচভ অল্লায যাূলরয এ চও ফস্থা যদঔচঙ ?‛ চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚অচভ এ ভুূলত ৃীদ হুাআনলও যদলঔ চপযচঙ।‛ 

‘দায়ালয়র’ গ্রলে আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও ফায়াওী ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) যও দুুলযয ভয় স্বলে যদঔরাভ, চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ধরূাভয় ফস্থায় যৌঁলি 

ঘরলঙন। তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ালত এও যফাতর যক্ত। অচভ ফররাভ, ‚অভায চতাভাতা 

অনায চনয ওুযফান। আয়া যাূরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), অনায ালত এিা চও ?‛ চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚এগুলরা হুাআন অয তায াথীলদয যক্ত। অচভ অচ াযাচদন 

এগুলরা ঞ্চয় ওলযচঙ।‛ আফলন অব্বা (যাঃ) ফলরলঙন, ‚য চদনচি হুাআলনয াাদালতয চদন চঙর।‛ 

অফু নুয়াআভ দারালয়র গ্রলে ঈলম্ম ারভা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযনঃ অচভ হুাআলনয ভভৃাচন্তও খিনায চনয 

প্রাচণওুলরয চফরা শুলনচঙ।  

াঅরাফা স্বযচঘত অভারী গ্রলে চরলঔলঙন যম, চনাফ ওারফী ফলরলঙনঃ অচভ ওাযফারায প্রালন্ত অযলফয এও 

ম্ভ্রান্ত ফযচক্তলও চচলে ওযরাভ, ‚অচন চও শুলদয চফরা শুলনলঙন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ এ ফযাালয 

মালওআ চচলে ওযলফ চতচনআ ফরলফন -  শুলনচঙ।‛ অচভ ফররাভ, ‚অচন চনলচয ওালন শুলনলঙন চও ?‛ 

চতচন ফরলরন, ‚অচভ এ ওচফতা শুলনচঙ (থৃ) -  ‚যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তায যঘাযায 

ঈয াত ঞ্চারন ওলযলঙন, তায কন্ডলদ দীচপ্ত ঙোলতা, তায চতাভাতা ওুযাআলদয চবচাত যকালত্রয 

ন্তান, তায দাদা ওর দাদা লক্ষা যেষ্ঠতভ।‛ 

আফলন চময়াদ আভাভ যাাআন (যাঃ)  তায াথীলদয ীদ ওলয তালদয চঙন্ন ভাথাগুলরা আয়াচমদলদয ওালঙ 

াচিলয় যদয়। আয়াচমদ প্রাথচভও ফস্থায় এ ভভৃাচন্তও খিনায় অনচন্দত য়, চওন্তু ভুরভানকণ তায প্রচত 

ন্তুষ্ট য় অয এ ওাচলও খৃণয ফলর চবচত ওযায় য নুতপ্ত য়। 

অফু আয়ারা ভুনাদ গ্রলে দুফৃর ূলত্র অফু ঈফায়লদয ফযাত চদলয় ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚অভায ঈম্মত ফৃদা আনালপয ঈয প্রচতচষ্ঠত থাওলফ। চওন্তু ফনূ 

ঈভাআয়যায আয়াচমদ নাভও এও ফযচক্ত আনালপয লথ ফাধা ৃচষ্ট ওযলফ।‛  
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রুয়ানী ভুনাদ গ্রলে অফুদ দাযদা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফরলত শুলনচঙ, ‚যম প্রথভ অভায ুন্নলতয ভলধয চযফতনৃ ওযলফ, য ফনূ ঈভাআয়যায আয়াচমদ।‛ 

নলপর চফন অফুর পাযাত ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ঔরীপা ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ ফলচঙরাভ। 

প্রঙ্গক্রলভ আয়াচমলদয চফলয় এল যকলর এও ফযচক্ত ‘অচভরুর ভুচভনীন আয়াচমদ চফন ভুয়াচফয়া’ ফলর তায নাভ 

চনলর ঔরীপা ঈভয চফন অবু্দর অমীম (যঃ) ফরলরন, ‚তচুভ এলও অচভরুর ভলুভনীন ফরলঙা ?‛ এ ফলর 

চতচন এ যালধয চনয তালও চফচি যফত্রাখালতয অলদ চদলরন। 

৬৩ চচযীলত ভদীনাফাীয চফলদ্রালয ংফাদ যচলন আয়াচমদ চফার সনয ফাচনী ািালরা। যাূলরয 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ৃচত চফচচেত চফত্র ভদীনা নকযী ধ্বংমলে চযণত ওলয আয়াচমদ ভিা 

যীলপ আফলন মুফালয়যলও ফরুদ্ধ ওযায চনয যনাফাচনীলও যফতীৃ চনলদৃ যদন।  

াান ফযী আয়াচমদ ফাচনীয ফফৃযতায চফফযণ চদলত চকলয় ফলরলঙন, যচদন আয়াচমদ ফাচনীয চনমৃাতন 

যথলও ভদীনাফাীয এওচন চযত্রাণ ায়চন। স্রাচধও াাফালয় যওযাভ ীদ যান। ভদীনা যীপ রচুন্ঠত 

য়। াচায াচায তরুণী ধচমৃত য়। যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, যম 

ভদীনাফাীলও বীতন্ত্রতর  ওযলফ, অল্লা তাঅরা তালও প্রওচম্পত ওলয যাঔলফন এফং অল্লা তাঅরা,  

যপলযতা  যরালওযা তালও চবা চদলফ। (ভুচরভ) 

আয়াচমদ াাঘালয চনভি লয় োয় ভদীনাফাী তায ফাআয়াত প্রতযাঔযান ওলযচঙলরা। য়ালওদী অবু্দল্লা 

চফন ানমারা অর কাীর যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, অল্লায ওভ, মতক্ষন মৃন্ত অচভ আয়াচমলদয চফরুলদ্ধ 

চফলদ্রা না ওযলফা, ততক্ষণ মৃন্ত অওা যথলও াথয ফলৃণ লতআ থাওলফ, এ অভায চফশ্বা। অশ্চলমৃয 

চফলয় লরা, য ভয় যরালওযা (চয়াযা “নুফাদও) ভা, যভলয় অয যফানলদয চফলয় ওযলতা এফং তাযা 

প্রওালয যাফ ান ওযলতা, অয নাভাম যঙলে চদলয়চঙলরা। 

মাাফী (যঃ) ফলরলঙনঃ ভদীনাফাীয ালথ এলন অঘযণ, ভদ ান আতযাচদ ভন্দ ওালচয ালথ চচেত 

থাওায ওাযলণ আয়াচমলদয প্রচত চনকন চক্ষপ্ত লয় লে। এচদলও অল্লা তাঅরা তায চীফনলও দীমৃ ওলয 

চদলরন। য আফলন মুফালয়য (যাঃ) অয ভিাফাীয ালথ মুদ্ধ ওযায চনয যনাফাচনী ািালরা। চথভলধয 

যনাচত ভাযা যকলর তদস্থলর অলযওচনলও চনলয়াক যদয়া য়। আয়াচমদ ফাচনীয ালথ আফলন মুফালয়লযয মুদ্ধ 

য়। তাযা আফলন মুফালয়যলও ফলযাধ ওলয অয ফলযাধ ঘরাওারীন ভলয় আয়ামীদ ফাচনী চভনমাচনও যথলও 

অগুন  াথয চনলক্ষ ওলয। পলর অগুলনয যকারায় ওাফা যীলপয যদয়ার, ঙাদ অয আভাইর (অঃ) 

এয চনওি চপদয়া চললফ যপ্রচযত যআ দুম্বায ঐচতাচও চং মা অচ মৃন্ত ওাফায ঙালদ রিওালনা অলঙ -  

ফ বস্মীবূত লয় মায়। ৬৪ চচযীয পয ভাল এ খিনা ংখচিত য়। রোআযত ফস্থায় তায ভৃতুয ংফাদ 

ভিায় যৌঙলর অবু্দল্লা চফন মুফালয়য (যাঃ) যখালণা চদলয় ফরলরন, ‚য চচযয়াফাী, যতাভালদয থভ্রষ্টওাযী 

যআ যরাওচিয ভৃতুয লয়লঙ।‛ এ ওথা শুলন সনযকণ ঘলর মায় অয যরালওযা তালদয শ্চাদ্বাফন ওলয। 
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তঃয আফলন মুফালয়য (যাঃ) যরাওলদয ওাঙ যথলও ফাআয়াত গ্রণ ওলযন অয ঔরীপা ফলর চনলচলও যখালণা 

যদন। 

চদলও চচযয়াফাীয ভুয়াচফয়া চফন আয়াচমলদয অচক্ত চঙর। তায লনও ওচফতায ঘাযণ ভানুললয ভুলঔ ভুলঔ 

যপলয।  

আফলন অাচওয আফলন ঈভয যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ যতাভযা অফু ফওয অয ঈভলযয নাভ চিও যযলঔলঙা। 

ঈভান চফন অপপান (যাঃ) ীদ লয়লঙন। ভুয়াচফয়া তায যঙলর আয়াচমদ, াপা, ারাভ, ভানুয, চালফয 

অয ভাদী লরন ফাদা। চবপ্ত ানওতাৃ ওলরআ ওাফ চফন রুয়াআলয়য ফংধয।  

মাাফী ফলরলঙনঃ আফলন ঈভলযয এ ফণৃনাচি ওলয়ও ওলয়ও দ্ধচতলত ফচণৃত। চওন্তু যওঈ এলও ভাযপু ফলরনচন।  

য়ালওদী অফু চাপয অর ফালওয যথলও ফণৃনা ওলযনঃ আয়াচমদ ফৃপ্রথভ ওাফা যীপলও যযভী চকরালপ 

অিাচদত ওলয।  

ওাযফারা  ভদীনায তযামে ঙাো আয়াচমলদয অভলর যমফ ঈরাভা আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন -  

ঈম্মরু ভুচভনীন ঈলম্ম ারভা, ঔাচরদ চফন অযপাত, চযদ অর অরাভী, চালফয চফন অতীও, ফুযায়দা চফন 

াীফ, ভারাভা চফন ভুঔাল্লাদ, অরওাভা চফন ওালয়, ভারুও, ভাুয চফন ভুঔচযভা প্রভুঔ। অয ভদীনায 

তযামলে চতনত ওুযাআ ভুাচচয অয অনায াাদাত ফযণ ওলযন। 
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ভয়ুাচফয়া চফন আয়াচমদ 

  

ভুয়াচফয়া চফন আয়াচমদ চফন ভুয়াচফয়া অফু অবু্দয যভান, অফু আয়াচমদ অফু আয়রারা চতায ানাভলর 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত যান। ৬৪ চচযীয যচফঈর অঈয়ার ভাল চতায য চঔরাপলতয তঔলত অীন 

যান। চতচন মুফও চঙলরন। এ ুলঔআ চতচন আলন্তওার ওলযন।  

চতচন যওাথা সনয ফাচনী চযঘারনা ওলযনচন অয যওান ানওামৃ চযঘারনা ওলযনচন এফং যরাওলদয 

নাভাম োনচন।  

তায চঔরাপত ঘচল্ল চদন স্থায়ী লয়চঙর। ওালযা ভলত দুআ প্তা, অফায ওালযা ভলত চতন ভা।  

ভৃতুযয ভয় তালও যফতীৃ ঔরীপা ভলনানীত ওলয মায়ায ওথা ফরা লর চতচন ফলরন, ‚অচভ চনলচআ মঔন 

চঔরাপলতয স্বাদ গ্রণ ওযলত াযরাভ না, তঔন চতক্ততা যওন ঙোলফা ?‛ 
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অব্দলু্লা চফন মফুালয়য যাচদয়াল্লাহু অনহু 

 

অবু্দল্লা চফন মুফালয়য চফন অয়াভ চফন ঔুয়াআচরদ চফন অাদ চফন অবু্দর ঈিা চফন ওুী অর-অাদীয 

ঈনাভ অফু ফওয অয অফু ঔুফালয়য। চতচন চনলচ াাফী অয াাফীয ুত্র। তায চতা চান্নালতয 

ুংফাদপ্রাপ্ত দচলনয ভলধয নযতভ। ভা অভা চফনলত অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ)। তায দাদী ুচপয়া 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয পপুু।  

চতচন ভদীনা যীলপ চচযলতয চফ ভা য চন্মগ্রণ ওলযন। যওঈ ফলরন, চচযলতয ফঙয তায চন্ম। 

চচযলতয য ভুাচচযলদয প্রথভ ন্তান চতচন। তায চলন্ম ভুরভানকণ অনচন্দত লয়চঙলরন, ওাযণ আহুদীযা 

প্রঘায ওলযচঙলরা তাযা মাদু ওলয ভুরভানলদয ন্তান য়া ফি ওলয চদলয়লঙ।  

চলন্ময য যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ওালঙ তাৌঁলও য ওযা লর যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ এওচি যঔচুয চঘচফলয় তাৌঁলও ঘাচিলয় যদন অয অবু্দল্লা আফলন মুফালয়লযয নানা অফু 

ফওয চদ্দীলওয নালভ নাভ  ঈনাভ যাঔলরন।  

চতচন যফী যফী যযামা যাঔলতন, দীখৃ চক্বযাত চদলয় নাভাম েলতন। চতচন চঙলরন দয়াদৃ্র, ীভ াী  

মুকলেষ্ঠ ফীয। চতচন যওালনা যওালনা যাতলও নাভালময ভলধয দাৌঁচেলয়আ যল ওলয চদলতন, রুওুয ভলধযআ যওালনা 

যাত ওার লয় যমলতা, অফায যওালনা যাত চতচন যচদায় ওাচিলয় চদলতন।  

চতচন ৩৩চি াদী ফণৃনা ওলযলঙন। তায ওাঙ যথলও মাযা াদী ফণৃনা ওলযলঙন তাযা লরন -  তায বাআ 

ঈযয়া, আফলন অফী ভারীওা, অব্বা চফন র, াচফত অর- ফানানী অত, ঈফায়দা অর- ারভানী প্রভুঔ। 

চতচন আয়াচমদ চফন ভঅুচফয়ায ফাআঅত প্রতযাঔযান ওলয ভিায় চকলয় চনলও ওাঈলও ফাআঅত যদনচন অয 

চনলচয চনয লনযয ওাঙ যথলও ফাআয়াত যননচন। এচনয আয়াচমদ তায প্রচত রুষ্ট চঙর। আয়াচমলদয ভৃতুযলত 

চচামফাী, আয়াভানফাী, আযাওফাী, ঔুযাানফাী তায ওালঙ ফাআয়াত ওলয। চতচন ওাফা যীপ ুনচনভৃাণ 

ওলযন। আফযাীভ (অঃ) এয মুলক ওাফা যীপ যমভন চঙর, যতভচনবালফ চতচন ওাফা যীলপয দুচি দযচা 

চনভৃাণ ওলযন। তায ঔারা অলয়া চদ্দীওা (যাঃ) এয ফণৃনা নুমায়ী চানা মায় যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লালভয আিা চঙলরা অলযা ঙয় কচ চায়কা ওাফা যীলপয ন্তবুকৃ্ত ওযা। এচনয চতচন 

যিাআ ওলযন। 

চভয অয চচযয়াফাী আয়ামীলদয য আয়াচমলদয যঙলর ভুঅচফয়ায ওালঙ ফাআঅত যদয়। ভঅুচফয়ায য 

তাযা অবু্দল্লা আফলন মুফালয়যলও ফাআঅত যদয়। এলত ভাযয়ান চফন াওাভ চফলদ্রা ওলয চভয  চচযয়া 

মায়। তায ভৃতুয মৃন্ত থৃাৎ, ৬৫ চচযী ফচধ চভয  চচযয়া তায ধীলনআ চঙর। তায ানওালর 

ভাযয়ায তায যঙলর অবু্দর ভাচরওলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন।  
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মাাফী ফলরলঙনঃ ভাযয়ায ঔরীপালদয ন্তবুৃক্ত নন। ওাযণ চতচন অবু্দল্লা চফন মুফালয়লযয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা 

ওলযলঙন। এ চদন যথলও চতচন চফলদ্রাী। তায যঙলর অবু্দর ভাচরওলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযা চিও 

চঙলরা না। তলফ অবু্দল্লা আফলন মুফালয়যলও ীদ ওযায য তায চঔরাপত ী লয়লঙ।  

য ভয় অবু্দল্লা আফলন মুফালয়য (যাঃ) ভিায় চঔরাপলতয ভনলদ ভাীন। অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান 

আফলন মুফালয়যলও তযায চনয ঘচল্ল াচায সনয চনলয় ািাচলও ািালরন। ািাচ এল এও ভা ভিা 

যীপ ফলযাধ ওলয যালঔ অয লযয গুরুত্বূণৃ স্থালন চভনমাচনও (ওাভান) স্থান ওলয এফং তাৌঁলও ম্পূণৃ 

ফরুদ্ধ ওলয যপলর। আফলন মুফালয়লযয ঘযফৃন্দ তাৌঁলও যঙলে দুভলনয চচফলয যমাক যদয়ায় চতচন ভভৃাত 

যান। চওঙচুদন য ািাচ চফচয় চৃন ওলয অয ৭৩ চচযীয চভাচদঈর অঈয়ার ভালয লতলযা তাচযঔ 

যাভফালয অবু্দল্লা চফন মুফালয়য (যাঃ) যও ূলর ঘোলনা য়।  

ভুাম্মাদ চফন মালয়দ চফন অবু্দল্লা চফন ঈভয ফলরলঙনঃ ািাচ চভনমাচনও (ওাভান) স্থালনয ভয় অচভ 

অফু ওুফালয় াাে যথলও যদঔরাভ, অগুলনয এও চফার যরচরান চঔা অওা যথলও লে চভনমাচনলওয 

চনওিফতীৃ ৌঁচঘচন সনয চনত য়।  

অবু্দল্লা আফলন মুফালয়য (যাঃ) চবচাত ওুযাআ ফংীয় চঙলরন অয তায লনও খিনা  চনশ্রুচত চনতায 

ভুলঔ ভুলঔ প্রচদ্ধ। 

ভুনাদ গ্রলে আফলন মুফালয়য (যাঃ) যথলও অফু আয়ারা ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওদা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ অভালও চওঙ ুযক্ত চদলরন অয তা ভানুললয দৃচষ্টয ফাআলয যপলর অলত ফরলরন। অচভ 

ন্তযালর চকলয় তা ান ওলয যপররাভ। অচভ চপলয এলর নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন,  

‚তচুভ যক্তগুলরা চও ওযলর ?‛ অচভ ফররাভ, ‚অচভ যগুলরা এভন এও স্থালন যকান ওলয যপলরচঙ, মা 

যওঈ যদঔলত ালফ না।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚ভলন য় তুচভ তা ান ওলযলঙা।‛ 

অচভ যা ূঘও ঈত্তয চদলর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যতাভায যথলও যরালওযা অয 

যরাওলদয যথলও তুচভ ওষ্ট ালফ।‛ ওচথত অলঙ, আফলন মুফালয়লযয এ চক্ত াভথৃযআ চঙর যআ যলক্তয দৃয 

প্রচতচক্রয়া। 

নাপুর ফাওারী ফলরলঙনঃ অভানী চওতালফ অচভ যদলঔচঙ যম, যঔালন চরঔা যলয়লঙ -  আফলন মুফালয়য 

লরন ঔরীপালদয ফান।  

অভয চফন চদনায ফলরলঙন, ‚অচভ তায ভলতা তযন্ত মলত্নয ালথ নাভাম েলত অয ওাঈলও যদচঔচন। 

চভনমাচনও যথলও যকারা ফলৃলণয ভুূলতৃ চতচন াযাভ যীলপ নাভাম েচঙলরন। য ভয় তায ওালে 

অগুন যরলক চকলয়চঙর, চওন্তু যচদলও তায যভালি ভ্রূলক্ষ চঙর না।‛ 

ভুচাচদ ফলরলঙন, ‚চতচন যমবালফ আফাদত ওলযন, তায স্থালন নয যওঈ লর চফযক্ত লয় যমলতা। এওফায 

ওাফা যীপ ফনযা প্লাচফত লয় েলর চতচন াৌঁতচযলয় তায়াপ ওলযন।‛  
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ঈভান চফন তারা ফলরলঙন, ‚চতনচি চফললয় আফলন মুফালয়লযয ভওক্ষ যওঈ যনআ “ এও, ফীযত্ব  

াীওতা1 দুআ, আফাদতফলন্দকী এফং চতন, ফাচগ্মতা  ফাওিুতা। চতচন এভন এও ঈচ্চ ওলেয চধওাযী 

যম, ঔুৎফা যদয়ায ভয় তায ওে াালে ধািা রাকলতা।‛ 

ঈযয়া ফলরলঙনঃ নাফাকা চাঅদী অবু্দল্লা আফলন মুফালয়লযয ালন যম ওচফতা যঘনা ওলযলঙন তায থৃ লরা 

“  ‚চতচন ানওতাৃ লয় অফু ফওয, ঈভয অয ঈভালনয ভলতা দুলস্থয যফা ওযলফন। ভালচ ভতা 

প্রচতষ্ঠায ভাধযলভ চতচভলযয ভালছ অলযা প্রদী জ্বারালফন।‛ 

চাভ চফন ঈযয়া অয ঔুফালয়য ফলরলঙন, ‚চতচনআ ফৃপ্রথভ ওাফা যীপলও যযভী ঘাদলয অিাদন ওলযন। 

এয ূলফৃ ওাফাখয ঘি অয ঘাভো চদলয় োওা থাওলতা।‛  

অভয চফন ওালয় ফলরলঙন, ‚আফলন মুফালয়লযয চফচবন্ন বালাবালীয এওলা যকারাভ চঙর। চতচন তালদয 

বালালতআ যকারাভলদয ালথ ওথা ফরলতন। অচভ তাৌঁলও াচথৃফ চকলতয ওালচ এভনবালফ ভগুর লত যদলঔ 

বাফতাভ ভলন য় চতচন অয অচঔযালতয ওালচয ালথ চচেত লফন না। অয মঔন তাৌঁলও অলঔযালতয ওালচ 

ম্পৃক্ত যদঔতাভ, ভলন লতা াচথৃফ ওালচ অয চনলচলও চোলফন না।‛  

চাভ চফন ঈযয়া ফলরলঙনঃ অভায ঘাঘা অবু্দল্লা চফন মুফালয়য চশুওালর ফৃপ্রথভ ‚তলরায়ায‛ ব্দ 

ঈচ্চাযণ ওলযলঙন। এযয তা ভানুললয ভুলঔ ভুলঔ ঙচেলয় লে। তায চতা যঙলরয এ ব্দ শুলন ফরলরন,  

‚যতাভালও তলরায়ায চদলয় লনও ভধযতর তা ওযলত লফ।‛  

অফু ঈফায়দা ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অবু্দল্লা চফন মুফালয়য অর-অাদী আফলন মুফালয়লযয ওালঙ চকলয় 

ফরলরন, ‚য অভীরুর ভুচভনীন, ভওু চদও চদলয় অচভ অনায অত্মীয়।‛ আফলন মুফালয়য ফরলরন, ‚যাৌঁ,  

চিও ফলরলঙা। তলফ তুচভ মচদ চঘন্তা ওলয যদলঔা, তালর ফুছলত াযলফ যম, ওর ভানুল এওআ ভা অয ফাফা 

যথলও চনকৃত।‛ অর- অাদী ফরলরন, ‚অভায থওৃচে যল লয় যকলঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ এয 

চচম্মাদায নআ। তুচভ ফাচে চপলয মা।‛ অাদী ফরলরন, ‚অভায ঈি ক্ষুধাত ৃ তৃষ্ণাত।ৃ‛ চতচন ফরলরন,  

‚যওালনা এও ঘাযণ বূচভলত যতাভায ঈি ঙাচেলয় দা।‛ অাদী ফরলরন, ‚অচভ চওঙ ুাফায অায় অনায 

ওালঙ এলচঙ, চবভত চচলে ওযায চনয নয়। চবা ক্ষধুাতৃ যআ ঈিনীয প্রচত, যম অভালও অনায 

ওালঙ এলনলঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚তায ফালনয ঈয।‛  

ভুান্নাপ গ্রলে মুযী যথলও অবু্দয যািাও ফণৃনা ওলযলঙন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

াভলন ওঔলনাআ দুভলনয ওািা ভাথা য ওযা য়চন। অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয াভলন এও ফযচক্তয চঙন্ন 

ভাথা য ওযা লর চতচন দারুণ ন্তুষ্ট যান। আফলন মুফালয়লযয দযফালয দুভলনয ওািা ভাথা য ওযা 

লয়লঙ।  
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আফলন মুফালয়লযয মুলক ভুঔতায ওামমাফ নালভ বন্ড নফীয অচফবৃাফ য়। য নফুয়াত দাফী অয চঔরাপলতয 

চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযলর আফলন মুফালয়য ৬৭ চচযীলত চফার সনযফাচনী চনলয় তায ালথ মুদ্ধ ওলয তালও 

যাচচত  তযা ওলযন।  

তায চঔরাপতওালর ঈাইদ চফন মুচয, অবু্দল্লা চফন অভয চফন অ, নুভান চফন ফীয, ুরাআভান চফন 

যদ, চালফয চফন ভযা, মালয়দ চফন অযওাভ, অর রাআঙী, মালয়দ চফন ঔাচরদ অর চানী, অফুর 

অয়াদ য়ালয়র প্রভুঔ অলরলভ দ্বীন আলন্তওার ওলযন। 
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অব্দরু ভাচরও চফন ভাযয়ান 

 

অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান চফন াওাভ চফন অফুর অ চফন ঈভাআয়যা চফন অবু্দ াভ চফন অলব্দ 

ভান্নাপ চফন ওুী চফন যওরাফ অফুর য়ারীদ ২৬ চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন।  

আফলন মুফালয়লযয চঔরাপতওালর ভাযয়ান অবু্দর ভাচরওলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। অয এচলনযআ 

আফলন মুফালয়য চীচফত থাওাওালর অবু্দর ভাচরলওয চঔরাপত চিও চঙর না।  

চভয অয চচযয়া চনমৃাতলনয ভাধযলভ প্রথভ যথলওআ তায ধীলন চঙর। এযয আযাও আতযাচদ তায দানত 

য়।  

৭৩ চচযীলত আফলন মুফালয়লযয াাদালতয য তায চঔরাপত চফশুদ্ধ য়। এ ফঙয ািাচ ওাফা যীপ 

ফতভৃালন যম ভলডলর অলঙ যবালফ ুনচনভৃৃাণ ওলয। ািালচয আাযায় এও ফযচক্ত ওতৃওৃ চফল চভচেত ফৃায 

অখালত আফলন ঈভয (যাঃ) গুরুতয অত যান অয এ ওাযলণ চতচন ুস্থ লয় লেন। লয চতচন আলন্তওার 

ওলযন।  

৭৪ চচযীলত ািাচ ভদীনা যীলপ চকলয় ভদীনাফাী অয যম ওর অালফ যাূর াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ য ভয় চীচফত চঙলরন তালদয ঈয ভানচফও চনমৃাতন ওযলত অযি ওলয। অনা (যাঃ), 

চালফয চফন অবু্দল্লা (যাঃ), র চফন াদী (যাঃ) প্রভুঔ াাফীলদয করা অয ালত যভায এৌঁলি যদয়ায 

ভাধযলভ তালদয ঘযভ ভাচনত ওযা য়।  

৭৫ চচযীলত অবু্দর ভাচরও ি ওলযন অয ািাচ আযালওয কবনৃয চনমুক্ত যান।  

৭৭ চচযীলত গুরুত্বণূৃ প্রচতচি দুকৃ চফচচত য় অয চভলযয ঐচতাচও চালভ ভচচদ যবলগ অবু্দর অমীম 

চফন ভাযয়ান ঘাচযচদলও ম্প্রাযলণয ভাধযলভ ুনচনভৃৃাণ ওলযন।  

৮২ চচযীলত চনানা দুকৃ তর কত য় অয অলভৃচনয়া  ানামায মুদ্ধ য়।  

৮৩ চচযীলত ািাচ এওচি লযয যকাো ত্তন ওলয।  

৮৪ চচযীলত ভাীা অয অদীয়ালয় ভাকচযফ ালত অল।  

৮৫ চচযীলত অবু্দর অমীম চফন অফু াচতভ চফন তাকভান অর ফারী নকয প্রাঘীয চনভৃাণ ওলযন।  

৮৬ চচযীলত তাচরও অয আচাভ নাভও দুচি দুক ৃতর কত য়। যপ্ললক অক্রান্ত লয় এ দুচি দুলকৃয 

চধওাং ভচরা ভাযা মায়। এচনয দুকৃদ্বয়লও যপ্ললকয ভাচধ নালভ চবচত ওযা য়। এ ফঙলযয ায়ার 

ভাল অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান আলন্তওার ওলযন।  
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অভাদ চফন অবু্দল্লা অর অচরী ফলরন, ‚অবু্দর ভাচরলওয যভধা ঘলনয ুঔ চঙর। ১৭ চন তু্র ন্তান 

যযলঔ য যলরাও কভন ওলয।‛  

আফলন াদ ফলরনঃ অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান ঈলম্ম দাযদা াাফীয ওালঙ মাতায়াত ওযলতা। এওচদন 

ঈলম্ম দাযদা ফরলরন, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, অচভ শুলনচঙ অচন আফাদত ওযায য ভাদ ান ওলযন।‛ 

য ফরলরা, ‚যাৌঁ, অচভ ভদ ালনয ালথ ালথ ওাাচরলও চযণত লয়চঙ।‛ 

নালপ ফলরলঙন, ‚অচভ ভদীনায় অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ালনয যঘলয় চধও ওূিফুচদ্ধম্পন্ন মুফও, ঘারাও, 

আফাদতওাযী, অআনচফদ, ওুযঅন  াদীলয োনবান্ডায ভৃদ্ধ ফযচক্ত অয যদচঔচন।‛ 

অফুম মানাদ ফলরলঙন, ‚ভদীনায পওীকণ লরন - াইদ চফন ভুায়যাফ, অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান,  

ঈযয়া চফন মুফালয়য অয পাচফমা চফন মীফ।‛ 

আফলন ঈভয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ওলর যঙলরয চন্ম যদয়। অয ভাযয়ান চদলয়লঙন চতায চন্ম।‛  

ঈফাদা চফন রাফনী ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত আফলন ঈভযলও চচলে ওযলরন, ‚অচন ওুযাআলদয ভলধয ফয়ঃফৃদ্ধ 

লয় যকলঙন। অনায আলন্তওালর য অভযা ভায়ারা ভাালয়র ওালও চচলে ওযলফা ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚ভাযয়ালনয যঙলর পওী, তাৌঁলও যতাভযা চচলে ওযলফ।‛  

অফু হুযায়যা (যাঃ) এয যকারাভ ুালয়ভ ফলরলঙন, ‚তরুণ অবু্দর ভাচরও অফু হুযায়যায ওালঙ এলর চতচন 

ফরলরন, এ মুফও এওচদন অযলফয ফাদা লফন।‛  

ঈফায়দা চফন যাব্বা অর কাানী ফলরলঙনঃ অবু্দর ভাচরও ঔরীপা য়ায য ঈলম্ম দাযদা তাৌঁলও 

ফরলরন, ‚অচভ যতাভালও যদলঔআ ফুলছচঙরাভ তুচভ এওচদন ফাদা লফ।‛ চতচন চচলে ওযলরন, ‚চওবালফ 

ফুলছচঙলরন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যতাভায যঘলয় ফাগ্মী অয চঘন্তাীর অয যদচঔচন।‛  

াফী (যঃ) ফলরলঙন, ‚যম অভায াঘমৃ রাব ওলযলঙ, য- আ অভায োন  প্রোয ওালঙ রা চয়াফ 

লয়লঙ। অয অচভ অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ালনয াচন্ডতয  প্রঔয যভধায ওালঙ রা চয়াফ লয়চঙ। ওাযণ 

অচভ তায াভলন যওালনা াদী য ওযলর চতচন ফযআ য াদীলয ফযাঔযা ওযলতন। অয যওালনা চফললয় 

ওচফতা অফৃচত্ত ওযলর এওআ চফললয় চতচন অলযা চধও ওচফতা াি ওযলতন।‛  

মাাফী ফলরলঙন, ‚চতচন মাৌঁলদয ওালঙ াদী শুলনলঙন তাযা লরন -  ঈভান, অফু হুযায়যা, অফু াইদ,  

ঈলম্ম ারভা, ফুযায়দা, আফলন ঈভয অয ভুঅচফয়া (যাঃ) প্রভুঔ। অয মাযা তায যথলও ফণৃনা ওলযলঙন তাযা 

লরন -  ঈযয়া, ঔাচরদ চফন চভদাদ, যাচা চফন ায়া, মহুযী, আঈনু চফন ভায়াযা, যফীঅ চফন আয়াচমদ,  

আভাইর চফন ঈফায়দুল্লা, চাযীয চফন ঈভান প্রভুঔ। 

ফাওায চফন অবু্দল্লা ভামানী ফলরলঙনঃ আঈুপ নালভয এও আহুদী ভুরভান যান। ওুযঅন যীপ 

চতরায়ালতয যক্ষলত্র তায ভলধয প্রফর অগ্র ফৃদা চফদযভান থাওলতা। এওচদন চতচন অফদুর ভাচরলওয 
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ফাচেয া চদলয় মায়ায ভয় ঈচ্চ ওলে ফরলরন, ‚এ ফাচেয ভাচরলওয ওাঙ যথলও ঈম্মলত ভুাম্মাচদয়া 

প্রফর তযাঘালযয চওায লফ।‛ এ ওথা শুলন অচভ ফররাভ, ‚ওতচদন মৃন্ত তা ঘরলফ ?‛ চতচন ফরলরন,  

‚মতক্ষণ মৃন্ত ঔুযাান যথলও ওালরা তাওাধাযী না অলফ।‛  

আঈনু অবু্দর ভাচরলওয ফিু চঙলরন। এওচদন চতচন অবু্দর ভাচরলওয ভাথায় াত যযলঔ ফরলরন, ‚অচভ 

যীয়ত চফলযাধী যওান ওাচ ওযলফা না।‛  

ওচথত অলঙ যম,  আয়াচমদ চফন ভুঅচফয়া ভিা যীলপ সনয ািালর অফুর ভাচরও ভন্তফয ওলযচঙলরন, ‚অচভ 

অল্লা তাঅরায ওালঙ অেয় প্রাথৃনা ওযচঙ। এ যরাওচি যতা চফত্র নকযীলত সনয াচিলয়লঙ।‛ আঈুপ 

ফরলরন, ‚যতাভায যনাযা আয়াচমদ ফাচনীয যঘলয় চনষু্ঠয লফ।‛  

আয়াআয়া কাানী ফরলরন, ‚ভুচরভ চফন ঈওফা ভদীনায় প্রলফ ওযলর অচভ ভচচলদ নফফীলত অবু্দর 

ভাচরলওয াভলন চকলয় ফরাভ। চতচন অভালও চচলে ওযলরন, ‚তচুভ চও এ ফাচনীয ন্তবুৃক্ত ?‛ অচভ 

ফররাভ, ‚যাৌঁ।‛ চতচন ফরলরন, ‚দুবৃাকা, তচুভ চও চালনা না, যতাম্রা এভন এও চাচতয লঙ্গ রোআ ওযলত 

এললঙা মাযা আরালভয প্রথভ ন্তান, তাযা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াাফী অয চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তালদযলও ন্তয চদলয় বালরাফালতন। মচদ চদলন তালদয ওালঙ মা তলফ 

তাযা যযামাদায, যালত যকলর যদঔলফ তাািুলদয নাভালম ভগুর। ভলন যযলঔা, ৃচথফীয ফাআ চভলর মচদ 

তালদয তযা ওযলত ঘায়, অল্লা তাঅরা তালদয চাান্নালভ চনলক্ষ ওযলফন।‛ অবু্দর ভাচরও চঔরাপলত 

তঔলত অীন লয় ািালচয যনতৃলত্ব তালদয প্রচত যনাফাচনী ািায় অয আফলন মুফালয়যলও তযা ওযা 

য়। 

অবু্দয যভান চফন অফু ফওয (যাঃ) ফলরলঙন, ‚মঔন চঔরাপত অবু্দর ভাচরলওয ালত চকলয় যৌলঙ, চিও 

তঔন ওুযঅন যীপ তায যওালর চঙর। য তা ফি ওলয ফরলরা -  এিাআ লরা যতাভায যল াক্ষাত।‛  

আভাভ ভাচরও ফলরলঙনঃ অচভ আয়াআয়া চফন াইলদয ওালঙ শুলনচঙ, অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান যমায 

অয অলযয ভধযফতীৃ ভয় যথলও অয মৃন্ত অলযা দুআচনলও চনলয় ভচচলদ নাভাম অদায় ওলযন। 

াইদ চফন ভুায়যাফলও যওঈ চচলে ওযলরা, ‚এযা চতনচন যতা নাভাম েলঙ, অভযা মচদ ঈক্ত ভলয় 

নাভাম চে তলফ যওালনা ক্ষচত লফ না যতা ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যফী যফী নাভাম ো অয চধও যযামা 

যাঔায নাভ আফাদত নয়। দ্বীন চনলয় কলফলণা  চঘন্তাীরতা এফং গুনা’য ওাচ যথলও যফৌঁলঘ থাওায নাভ 

আফাদত।‛  

ভুঅফ চফন অবু্দল্লা ফলরলঙন, ‚আরালভয ভলধয ফৃপ্রথভ তায নাভ অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান যাঔা 

লয়লঙ।‛  

আয়াআয়া চফন ফাওীয ফলরলঙনঃ অচভ আভাভ ভাচরও যথলও শুলনচঙ যম, চতচন ফলরলঙন, ‚চদনালযয ঈয 

ফৃপ্রথভ অবু্দর ভাচরও ঙা যদয় অয ওুযঅলনয অয়াত চঙ্কত ওলয।‛  
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ভুঅফ ফলরলঙনঃ চদনালযয ঈয অবু্দর ভাচরও এওচদলও  ًْ َٛ  ل  اََحذ   لَا   ٘    যঔাদাআ ওলয অয য চদলও  

لَا اّل اٌٗ ّل   নওা ওলয। চদনালযয ঘাযচদলও ঘান্দীয এওচি যকার ফৃত্ত চঙর। এ ফৃলত্তয ঈয বালক ভুদ্রা 

প্রস্তুতওাযী যওাযী ওাযঔানা  লযয নাভ এফং ফচযাংল থৃাৎ ফৃলত্তয ঘতচুদৃলও لَا عٛي اٌش ِحّذ 

اٌحك ٚد٠ٓ ثبٌٙذٜ اسعٍٗ   চরঔা চঙর।  

অওাযী ওতৃৃও যচঘত অয়ালয়র গ্রলে যলয়লঙঃ প্রথলভ ভুদ্রায তর াক্ষলয   ل ًْ  َٛ اََحذ   لَا   ٘    , য চদলও নফী 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয নাভ, অয তাচযঔ চরঔা থাওলতা। এ প্রথা ভুরভানলদয ভলধয ফৃপ্রথভ 

অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ানআ ঘারু ওলযন। তলফ তায াম্রালচয যওালনা ভুদ্রায প্রঘরন চঙর না; ফযং 

চিস্টানলদয ভুদ্রাআ তায যালচয ঘরলতা। চিস্ট ভুদ্রায় তাীদ  চযারালতয ফাণী চরঔায ওাযলণ এওচদন যযাভ 

ম্রাি এ ভলভৃ চঘচি চরঔলরন যম, অচন ভুদ্রায় তর াক্ষলয অনায নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

নাভ চরঔায প্রথা ফচৃন ওরুন, নযথায় চদনালয অচভ এভন চওঙ ুচরঔলফা মা দ্বাযা অনাযা ভভৃ ীেলন 

বুকলফন। ওাযণ অনালদয ওালচ অভযা ওষ্ট াচি। ঔাচরও চফন আয়াচমদ চফন ভঅুচফয়ালও অবু্দর ভাচরও  

যাভলৃয চনয ডাওলরা। য ফ শুলন ফরলরা, অনায াম্রালচয চিস্ট ভুদ্রা প্রলফলয থ ফি ওলয চদন, 

চনলচ ভুদ্রায প্রফতনৃ ওরুন অয ভুদ্রায় তর াক্ষলযয চযফলত ৃচরঔাগুলরা যঔাদাআ ওলয চদন। চতচন এ যাভৃ 

যভাতালফও ৭৫ চচযীলত চনচস্ব চদনায সতচয ওলযন। 

অওাযী ফলরলঙনঃ ঔরীপালদয ভলধয ওৃণতা ওযায চনয অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ালনয নাভ যাহুর 

হুচাযা অয ভুঔ যথলও দুকৃি যফয য়ায চনয অফুর মফান নালভ প্রচদ্ধ। যম ঔরীপা প্রচতশ্রুচত বঙ্গ 

ওলযলঙ, যম ঔরীপায াভলন ওথা ফরা চনললধ চঙর অয যম মুলক প্রঘচরত যওালনা ফঘন ঈিান ওযা যমলতা 

না, য লরা অবু্দর ভাচরও।  

ওারফী যথলও অওাযী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাযয়ান চফন াওাভ চনচ ন্তান অবু্দর ভাচরলওয য অভয চফন 

াইদ চফন অলও ঈত্তযাচধওায ভলনাচনত ওলযচঙলরন। চওন্তু অবু্দর ভাচরও তাৌঁলও তযা ওলয। আরালভয 

ভলধয এিাআ চঙর প্রথভ চয।  

আফলন চাযীয তায চতা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, অবু্দল্লা চফন মুফালয়যলও ীদ ওযায য ৭৫ চচযীলত 

অবু্দর ভাচরও ভদীনায় এও ফক্তৃতায় ফলরলঙ, ‚(াভদ  ানায য) অচভ দুফৃর ঔরীপা ঈভান নআ,  

অচভ চক্তীন ঔরীপা ভঅুচফয়া অয ক্ষীণ ভলনয ঔরীপা আয়াচমদ নআ। অভায ূফৃফতীৃ ঔরীপাকণ এ 

ম্পদ যবাক ওযলতন। ঔফযদায! এ ফযাালয অভায তলরায়ায ঔুফ তীক্ষ্ণ। যতাভালদয ফৃাগুলরা অভায 

াালময ঈৌঁচঘলয় ধলযা। অভযা ভুাচচযলদয প্রঘচরত যীচতনীচত ংযক্ষণ ওযলফা, তলফ এয ঈয অভর না 

ওযলর অচভ যতাভালদয ধ্বং ওলয চদলফা। অভয চফন াইলদয অত্মীয়তায ফিন যক্ষা অলযা নযানয 

গুণাফরী থাওলর প্রান অয চঔরাপত চবন্ন চফলয়। চতচন াভানয ভাথাঘাো চদলর তালও যল ওলয চদলফা। 

ভলন যযলঔা, অচভ যতাভালদয ওর অলফদন যক্ষা ওযলফা, চওন্তু অভায চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযলর অচভ চওঙলুতআ 

তা যভলন চনলফা না। চম্মচরত চদ্ধান্ত এিাআ, যম অভয চফন াইলদয দলর চকলয় চবেলফ অয যম ভাথাঘাো 

চদলফ তালও দৃষ্টান্তভরূও াচতর  যদয়া লফ। অয এযলয মচদ যওঈ অভালও অল্লায’ বয় যদঔায় তলফ তায 
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কদৃান ঈচেলয় চদলফা।‛ এ ফলর য চভম্বয যথলও নাভলরা। (এ ফণৃনায প্রথভ যাফী ওযীভী ভুতাাভ 

চভথযাফাদী) 

অওাযী ফলরলঙন, ‚অবু্দর ভাচরও ফৃপ্রথভ যওাযী লনও নচথত্র পাৃী যথলও অযফী বালায় স্থানাত্তয 

ওলয। য ফৃপ্রথভ চভম্বলযয ঈয দাৌঁচেলয় াত ঈৌঁঘু ওলয।‛ 

অচভ (চারারুচদ্দন ুয়ুযচত) ফরচঙ, ‚অবু্দর ভাচরও দচি চফললয়য প্রফতওৃ, এয ভলধয াৌঁঘচি বালরা অয 

াৌঁঘচি ভন্দ।‛  

আফলন অফী ায়ফা ভুান্নাপ গ্রলে ভুাম্মদ চফন চযীন যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ‚ভাযয়ালনয ন্তানলদয ভধয 

যথলও অবু্দর ভাচরও ফা নয যওঈ ইদুর চপতয থফা ইদুর অমায অমালনয প্রথা ঘারু ওলযচঙলরা।‛ 

আফলন চাযীয যথলও অবু্দয যািাও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ায ফৃপ্রথভ ওাফা যীলপ 

যযভী ওালেয চকরাপ ঘচেলয় যদয়। ভপুতীকণলও যযভী ওাে ম্পলওৃ চচলে ওযা লর ওাফা যীলপয 

চনয যযভী ওােআ চিও ফলর চবভত য ওলযন।  

আঈুপ চফন ভাচশু ফলরলঙন, ‚চফঘায ওযায ভয় অবু্দর ভাচরলওয ভাথায ঈয তলরায়ালযয যদয়া লতা।‛  

অভায়ী ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত অবু্দর ভাচরওলও চচলে ওযলরা, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, অচন ঔুফআ দ্রুত 

ফৃদ্ধ লয় যকলঙন।‛ য ফরলরা, ‚যওন লফা না, ফর। প্রচত চুভঅয় চনলচয যভধা যমবালফ চনতায ওালঙ 

চফচরলয় চদচি।‛  

ভুাম্মাদ চফন যফ চময়াদী ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত অবু্দর ভাচরওলও চচলে ওযলরা, ‚যওান ফযচক্ত লফৃাত্তভ 

?‛ চতচন ফরলরন, ‚চমচন ঈচ্চ ভমৃাদায চধওাযী, চফনয়ী অয ফৃাফস্থায় আনাপ ওলয।‛ 

আফলন অয়া ফলরলঙন, ‚যওালনা ফযচক্ত য, নকয থফা গ্রাভ যথলও অবু্দর ভাচরলওয ওালঙ অলর য 

তালদয ঘাযচি চফললয় াফধান ওলয চদলতা। এও -  চভথযা ফরলফ না, ওাযণ চভথযায যওালনা ভরূয যনআ1 দুআ -  

অচভ যম প্রশ্ন ওযলফা শুধু তাযআ ঈত্তয চদলফ1 চতন -  অভায প্রংায় লতওু ওল্পনায যং ঙচেলয় চদলফ না1 

ঘায -  অভালও অভায প্রচাফৃলন্দয ঈয ঈলত্তচচত ওযলত াযলফ না।‛  

ভাদালয়নী ফলরলঙন, ‚চীফলনয চন্তভ ভুূতৃ অবু্দর ভাচরও তায যঙলরলও এ ঈলদ যদয় -  ফৃদা অল্লালও 

বয় ওযলফ, ভতলবদ যথলও লনও দলূয থাওলফ, মুলদ্ধ ফীযত্ব প্রদৃন ওযলফ, ুলণয দৃষ্টান্ত লফ, মুলদ্ধয ূলফৃ 

ভৃতুযলও অফান ওযা য় না, অয ুলণযয ূণৃতা  অলরাঘনা মুক মুক ধলয যথলও মায়, চতক্ততায ভলধয চভচষ্ট 

অয প্রবাফারীতায ভালছ নভনীয় লয় মা।‛ 

আফলন অফুর অরা অ ায়ফানী ওচফতায ভাধযলভ অবু্দর ভাচরলওয নীতগুলরা তলুর ধলযলঙন এবালফ -  

‚লনওগুলরা তীয এওচত্রত ওলয বাগা িফ, তলফ এওচি তীয যম ওালযা লক্ষ যবলগ যপরা িফ। য 

য়ারীদ, চঔরাপলতয চফললয় অল্লালও বয় ওলযা। ািালচয প্রচত যফী দচৃষ্ট যাঔলফ, তালও ম্মান ওযলফ,  

www.almodina.com



 

 

ওাযণ য- আ যতাভালও চঔরাপত মৃন্ত যৌৌঁলঙ চদলয়লঙ। য য়ারীদ, ািাচ যতাভায ফাহু অয তলরায়ায। 

তায ফযাালয ওালযা চবলমাক গ্রণ ওযলফ না। ফভয় তায প্রলয়াচন লফ। অভায ভৃতুযয য চনলচয চনয 

ফাআঅত ওলয চনলফ। মচদ ফাআঅত গ্রলন যওঈ স্বীওায ওলয তলফ তায কদৃান ঈচেলয় চদলফ।‛  

অবু্দর ভাচরও মঔন ভৃতপ্রায়, য ভয় য়ারীদ চতালও যদঔায চনয এলর চতচন তৎক্ষণাৎ এ ওচফতাচি 

অফৃচত্ত ওলযন -  ‚যযাকীয শুশ্রুলাওাযী অলঙ। শুশ্রুলা ওযায চনয নয়, ফযং ভলযচঙ চওনা তা যদঔায চনয।‛ 

এ ওথা শুলন য়ারীদ যওৌঁলদ ঈিলর অবু্দর ভাচরও ফরলরা, ‚যভলয়লদয ভত যওৌঁলদ চও রাব লফ। অভায 

ভৃতুযয য চনচ ালয় বয ওলয দাৌঁোলফ, ফীযত্বলও ওালচ রাকালফ, চংলয যাাও েলফ, চনলচয তলরায়ায 

ওাৌঁলধ যাঔলফ, যম ফাধয লফ তায ভাথা চঙন্ন ওলয যদলফ, অয যম নীযফ থাওলফ তালও যঙলে চদলফ।‛ 

অবু্দর ভাচরলওয ভন্দ ওাচগুলরায ভলধয ফলঘলয় যফী চখনয ওাচচি লরা ািাচলও ভুরভান  

াাফীলদয ানওতাৃ চনলয়াক ওযা। ওাযণ এ তবাকয যরাওচি লনও অওালফলয অালফ যাূর অয 

তালফইলও ীদ ওলয চদলয়লঙ, অয অনা প্রভুঔ াাফীলদয করায়  ালত যভায এৌঁলি চদলয় চনমৃাতলনয 

ঘযভ দৃষ্টান্ত যযলঔলঙ। অল্লা তাঅরা তালও ক্ষভা ওযলফন না।  

আফলন অাচওয স্বযচঘত ‘আচতা’ গ্রলে আফযাীভ চফন অদীয ফযাত চদলয় চরলঔলঙন, ‚ঈফায়দুল্লা চফন 

চময়ালদয তযাওান্ড, চালয় চফন দারচায চচালম চনত য়া, যযাভ ম্রাি ওতৃৃও ভুচরভ চফলশ্ব ঈলত্তচনা 

ঙোলনায লওৌর অয অভয চফন াইলদয দালভও কভন যথলও এ ঘাযচি চফদ এওআ যালত লর 

অবু্দর ভাচরলওয যঘাযায় যওালনা চফলালদয ঙা লেচন।‛ 

অভায়ী ফলরলঙন, ‚াফী, অবু্দর ভাচরও, ািাচ অয আফনুর ওাযীয়া -  এ ঘাযচন াচ- তাভাায ভয় 

াধাযণত বুর ওযলতন না।‛  

যতৌচযয়াত গ্রলে ারাপী চরলঔলঙনঃ অবু্দর ভাচরও এওফায ফাআলয যকলর এও ভচরা এল ফরলরা, ‚য 

অচভরুর ভুচভনীন, অভায বাআ ঙয়লা চদনায যযলঔ আলন্তওার ওলযলঙ। চযফালযয যরালওযা এওচি চদনায 

চদলয় অভালও ফলরলঙ, এিা যতাভায চভযা।‛ এ ভায়ারাচি অবু্দর ভাচরলওয ফুলছ না অায় াফীলও যডলও 

চচলে ওযলর চতচন ফরলরন, ‚চফলয়চি মথাথৃ। ভৃত ফযচক্তয দুআ যভলয় দুআ তৃতীয়াং থৃাৎ ঘাযলা চদনায 

ালফ। ভা ালফ এওলা, স্ত্রী ালফ ৌঁঘাত্তয অয ফালযাচন বাআ ালফ ঘচব্বচি চদনায, এ দৃচষ্টলওাণ যথলও তায 

বালক এওচি চদনাযআ েলফ।‛  

আফলন অফী ায়ফা ভুান্নাপ গ্রলে চরলঔলঙন যম, অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান ফলরলঙন, ‚অনন্দ ঈলবালকয 

চনয ফাযফায ফাৌঁচদ, ন্তালনয চনয পাৃী ফাৌঁচদ অয যফায চনয লর যযাভান দাী চওনলফ।‛  

ঙারাফা ফলরলঙনঃ অবু্দর ভাচরও ফরলতা, ‚অচভ যভমালন চন্মগ্রণ ওলযচঙ, যভমালন ভালয়য দুধ যঙলেচঙ,  

যভমালন ওুযঅন ভাচীদ যল ওলযচঙ, যভমালন ফালরক লয়চঙ, যভমালন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত লয়চঙ,  

যভমালন চঔরাপত যলয়চঙ অয যভমালনআ ভৃতুযফযণ ওযলফা।‛  
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যভমান এলর য ঔুফ বয় যলতা অয যভমান ঘলর যকলর য চনচশ্চত লতা। চওন্তু য ায়ার ভাল আলন্তওার 

ওলয। 

তায ানাভলর যমফ াাফী আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  আফলন ঈভয, অভা চফনলত অফু ফওয, অফু 

াইদ চফন ভাঅরা, অফু াইদ ঔুদযী, যালপ চফন ঔুদালয়চ, ারভা চফন অফু অওয়া, অযফা চফন 

াচযয়া, চালফয চফন অবু্দল্লা, অবু্দল্লা চফন চাপয চফন অফু তাচরফ, াচয়ফ চফন আয়ামীদ, ঈভলযয যকারাভ 

অরাভ, অফু আদযী অর ঔারানী, শুযাআ ওামী, অফান চফন ঈভান চফন অপপান, অা ালয়য, এফং 

রংওায ালস্ত্রয নক্ষত্র অঈয়ুফ চফন ওাচযয়া, ঔাচরদ চফন আয়াচমদ চফন ভঅুচফয়া, মাযযা চফন চালয়,  

চনান চফন ারাভা চফন ভুচফও, ুয়াআদ চফন কাপরা, অফু য়ালয়র তালযও চফন চাফ, ভুাম্মদ চফন 

ানাপীয়া, অবু্দল্লা চফন াদ্দাদ চফন াদ, অফু ঈফায়দা চফন অবু্দল্লা চফন ভাঈদ, অভয চফন াযী,  

অভয চফন ারাভা, চযভী (যঃ)। 
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য়ারীদ চফন অব্দরু ভাচরও 

 

তায নাভ য়ারীদ চফন অবু্দর ভাচরও অফুর অব্বা।  

াফী ফলরলঙন, ‚য়ারীদলও তায চতাভাতা ঔুফআ অদয-মলত্ন রাচরত াচরত ওযায ওাযলণ চতচন চক্ষায 

অলরা যথলও ফচঞ্চত যান।‛  

রু চফন মানফা ফলরলঙন, ‚অচভ এওচদন অবু্দর ভাচরলওয ওালঙ চকলয় তালও ঔুফআ চঘচন্তত যদলঔ ওাযণ 

চচলে ওযরাভ।‛ য ফরলরা, ‚ওালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলফা এ চঘন্তা অভালও ওাতয ওলয 

চদলয়লঙ।‛ অচভ য়ারীলদয নাভ প্রতর াফ ওযলর য ফরলরা, ‚য যতা চচক্ষত।‛ অভালদয ওথাগুলরা শুনলত 

যলয় য়ারীদ চফে চন্ডতলদয ওালঙ যচদন যথলও রাকাতায ঙয় ভা চক্ষা চৃন ওলয যওালনা োন 

ঞ্চয় ওযলত ালযচন। অবু্দর ভাচরও ফরলতা, ‚এ যফঘাযা (য়ারীদ) চঔরাপলতয দন্ড ধাযলণ ক্ষভ।‛ 

অফুম মানাদ ফলরলঙনঃ য়ারীলদয অযফী বালায় লনও বরু- ভ্রাচন্ত যদঔা মায়। য এওফায ভচচলদ 

নফফীয চভম্বলয দাৌঁচেলয় ভদীনাফাীলও এবালফ লম্বাধন ওযচঙলরা - اٌّذ٠ٕخ اً٘ ٠ب   

অফু আওযাভা মাফী ফলরলঙনঃ এওফায য চভম্বলয দাৌঁচেলয় এবালফ চতরায়াত ওযলরা “  اٌمب وبٔذ ١ٌزٙب ٠ب 

 যচদন চভম্বালযয াল ঈভয চফন অবু্দর অমীম অয ুরাআভান চফন অবু্দর ভাচরলওয ভলতা ভনীলীযা  ض١خ

ফলচঙলরন। ফললল ুরাআভান ফরলরন, ‚দারুণ লেলঙন!‛ 

য়ারীদ চঙর যাক্রভারী অয ঈৎীেও। অফু নায়ালয়ভ ারীয়া গ্রলে আফলন মলফয ফযাত চদলয় 

চরলঔলঙনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফলরলঙন, ‚য়ারীদ চচযয়ায়, ািাচ আযালও, ঈভান চফন চাফাযা 

চচালম অয ওুযযা চফন াযীও চভলয “  অল্লায ওভ, যকািা ৃচথফী তযাঘালযয ওালরা অফযলণ যঙলয় 

যকলঙ।‛  

আফলন অফী াচতভ স্বযচঘত তাপীয গ্রলে আফযাীভ মাযঅয ফযাত চদলয় চরলঔলঙনঃ আফযাীভ ফলরলঙন,  

‚য়ারীদ অভালও ফরলরন -  ঔরীপালদয যওালনা চাফ চনওা লফ চও ?‛ অচভ ফররান, অচন, না দাঈদ 

(অঃ) -  যও যফী ভমৃাদাীর ? অল্লা তাঅরা দাঈদ (অঃ) যও চঔরাপত অয নফুয়াত ঈবয়আ দান 

ওলযচঙলরন। ওুযঅন যীলপ ফরা লয়লঙ “  

ٚ ٚد   ٠َب َخ١ٍِفَخ   َجَؼٍَْٕبنَ  ئَِّٔب َدا  

‚য দাঈদ, অচভ যতাভালও ৃচথফীলত ঔরীপা ওলযচঙ, তএফ, তচুভ ভানুললয ভালছ নযায়ঙ্গতবালফ যাচত্ব 

ওয এফং যঔয়ার- ঔুীয নুযণ ওলযা না। .....‛ (ূযা াদ, ৩৮ 0 ২৬) 
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এযয য়ারীদ বয় ওলযলঙ, চচাদ ওলযলঙ। চনচ চঔরাপতওালর লনও চচির পলতায়া ংওরন 

ওচযলয়লঙ। এচতভলদয ঔতনা ওযালতা অয চক্ষা দীক্ষায ফযফস্থা ওযলতা। প্রচতফিীলদয চনয যফও অয 

িলদয চনয থপ্রদৃও চনলয়াক ওলযচঙলরা। য ভচচলদ নফফী ুনচনভৃৃাণ  ম্প্রাযণ ওলয। য ভুপতী 

অয চবক্ষওুলদয বাতা চদলতা। 

আফলন অফী অআরা ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা য়াচরলদয প্রচত ওরুণা ওরুন। য়ারীলদয ানাভলর 

বাযতফলৃ অয যপষ্ন তর কত য়। চতচন দালভলওয ভচচলদয চবচত্তপ্রতর য স্থান ওলযন অয ফাআতরু 

ভুওাদ্দালয চবক্ষওুলদয ঘান্দীয যয়ারা দান ওলযন।‛ 

য়ারীদলও অবু্দর ভাচরও ৮৬ চচযীয ায়ার ভাল ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলয।  

৮৭ চচযীলত চতচন দালভলওয চালভ ভচচলদয চবচত্ত প্রতর য স্থান ওলযন এফং ভচচলদ নফফী ুনচনৃভৃাণ  

ম্প্রাযলণয চনলদৃ যদন। এ ফঙয ফীওন্দ ফুঔাযা, যয়াচনয়া, ভাতভুুযা, ওাভীভ অয ফাচতরু পুযান 

প্রবৃচত য মুলদ্ধয ভাধযলভ চফচচত য়। এওআ ফঙয ঈভয চফন অবু্দর অমীম (ল ভয় চতচন ভদীনায 

ানওতাৃ চঙলরন) াি ওলযন অয ওুযফানীয চদন বুর ওলয অযাপালতয ভয়দালন ফস্থালনয পলর দারুণ 

ভভৃাত যান।  

৮৮ চচযীলত চযুভা অয তায়ানা1 ৮৯ চচযীলত চাযীযা, ভুতাযাওা অয যভৌযাওা1 ৯১ চচযীলত নপ,  

ওা, অযফান, ভাদালয়ন, ফালয অমায ফায়চালনা1 ৯২ চচযীলত যকািা যপষ্ন, অযভাচফর য, 

ওাতাযফুন1 ৯৩ চচযীলত যদফর, দাফাচা, ফায়ফা, ঔালযচভ, ভযওন্দ, াদ1 ৯৪ চচযীলত ওাফুর, 

পাযকানা, া, ান্দাযা1 ৯৫ চচযীলত ভওুান, ভদীনাতুর ফাফা1 ৯৬ চচযীলত তাঈ তর কত য়, এ ফঙয 

চভাচদঈর অচঔয ভালয ভাছাভাচছলত য়ারীদ আলন্তওার ওলযন। 

মাাফী ফলরলঙন, ‚য়ারীলদয মুলক চচাদ ফযাত চঙর অয ঈভয পারুলওয মুলকয ভলতা অআনালস্ত্রয 

প্রবূত ঈন্নচত য়।‛  

ঈভয চফন অবু্দর অমীম (যঃ) ফলরলঙন, ‚ওফলয নাভালনায ভয় য়াচরদলও ওাপলনয ভধয যথলও ভাচিলত 

া ভাযলত যদলঔচঙ।‛  

য়ারীদ ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা ওুযঅন যীলপ রতূ ম্প্রদালয়য ঈলল্লঔ না ওযলর নযায় ওযলর াচতর  

যলত য় তা অভায যঔয়ার থাওলতা না।‛  

য়ারীলদয ানাভলর যমফ প্রচদ্ধ রাভা আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন -  ঈতফা চফন অবু্দ ারাভা,  

ভুওাদ্দা চফন ভাঅচদ ওযফ, অব্দ চফন ফরুর ভামনী, অফদুল্লা চফন অফী অনী অফুর অরীয়া, চালফয 

চফন মালয়দ, অনা চফন ভাচরও, র চফন াদ, ালয়ফ চফন আয়াচমদ , ালয়ফ আফলন ঔারাত, ঔাফীফ চফন 

অবু্দল্লা চফন মুফালয়য, চফরার চফন অফী দাযদা, াআদ চফন ভুায়যাফ, অফু ারাভা চফন অবু্দয যভান, অফু 
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ফওয চফন অবু্দয যভান, াইদ চফন মুফালয়য -  মালও ািাচ ীদ ওলযলঙ, আফযাীভ নাঔয়ী, ভুতাযযপ,  

আফযাীভ চফন অবু্দয যভান চফন অঈপ, ওচফ ঈচাচ প্রভুঔ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.almodina.com



 

 

রুায়ভান চফন অব্দরু ভাচরও 

 

ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরও অফু অআয়ুফলও ফনু ঈভাআয়যালদয ভলধয লফৃাত্তভ ফাদা চললফ চবচত 

ওযা য়। তায চতা য়াচরলদয য তাৌঁলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। চতচন ৯৬ চচযীয চভাচদঈর 

অচঔয ভাল বাআলয়য য ভনলদ অলযাণ ওলযন।  

চতচন চতা অবু্দর ভাচরও অয অবু্দয যভান চফন হুযায়যা যথলও াদী ফণৃনা ওলযন, এফং তায যঙলর 

অবু্দর য়াচদ অয মুযী াদী ফণৃনা ওলযন। 

চতচন ুচভষ্টবালী, ফাগ্মী, নযায়যায়ণ অয চচালদয প্রচত নুযাকী ফযচক্ত চঙলরন।  

চতচন ৬০ চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন। চতচন লনও ুণযভয় ওাচ ওলযচঙলরন। ঈভয চফন অবু্দর অমীলময 

ভলতা ভান যনতা চঙলরন তায ভন্ত্রী, চমচন ফৃদা তাৌঁলও ৎ ঈলদ চদলতন অয ওরযাণওয ওালচয চদলও 

অফান ওযলতন। চতচন ািাচ ওতৃওৃ প্রালনয চনলয়াকপ্রাপ্ত ওর ওভওৃতাৃলও এওলঙ্গ ঘাওচযঘুযত ওলযন 

অয আযালওয যচরঔানায় অিও ওরলও ভুচক্ত যদন। ফনু ঈভাআয়যায ঔরীপাকণ ফভয় যল য়ালক্ত 

(চফরলম্ব) নাভাম অদায় ওযলতন, ঈভয চফন অবু্দর অমীলময যাভলৃ চতচন অঈয়ার য়ালক্ত নাভাম েলত 

শুরু ওলযন। 

আফলন চযীন (যঃ) ফলরলঙন, ‚যভ ওরুণাভয় অল্লা তাঅরা ুরায়ভালনয প্রচত ওরুণা ফলৃণ ওরুন। চতচন 

তায চঔরাপতওালর দুচি ঘভৎওায ওাচ ওলযলঙন “  এও, অঈয়ার য়ালক্ত নাভাম োয প্রফতনৃ এফং দুআ, 

ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও ঔরীপা ভলনানীত ওলয মায়া।  

ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরও নাঘ- কান চনচলদ্ধ ওলযন। তায যঔাযাও চঙর যফী। যওালনা এও যবাচবায় 

ত্তযচি অনায, ঙয় ভালয এওচি ঙাকর, ঙয়চি যভাযক অয ঘায যওচচ চওচভ এওাআ যঔলয় যপলরন।  

আয়াআয়া কাানী ফলরলঙনঃ এওচদন চতচন অয়নায াভলন দাৌঁচেলয় চনলচয তারুণযদীপ্ত ফয়ফ যদলঔ 

ফরলরন, ‚ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ নফী চঙলরন, অফু ফওয (যাঃ) চদ্দীও (তযফাদী) 

চঙলরন, ঈভয (যাঃ) পারুও (থৃওওাযী) চঙলরন, ঈভান (যাঃ) রিাীর, ভুয়াচফয়া (যাঃ) ফীয, আয়াচমদ 

সধমৃীর, অবু্দর ভাচরও যাচনীচতচফদ, য়ারীদ তযাঘাযী অয অচভ নলচায়ান ফাদা।‛ তায এ 

ফক্তলফযয এও ভালয ভলধযআ ৯৯ চচযীয পয ভালয দ তাচযঔ চুভঅয চদন চতচন আলন্তওার ওলযন। 

তায মুলক মুযমান, াদীদ দুক,ৃ যদা, াওা, তফচযতান অয ুপাচরয়া য চফচচত য়।  

অয যম ফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  ওালয় চফন অফু াচমভ, ভাভদু চফন রাফীদ,  

াান চফন যাাআন চফন অরী, আফলন অব্বালয ভুক্তদা ওাযীফ, অবু্দয যভান চফন অয়াদ, নাঔঅ 

প্রভুঔ। 
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অবু্দয যভান চফন াান চওনানী ফলরলঙনঃ ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরও মুলদ্ধয ভয়দালন য়ালফও নাভও 

চনলদ যলরাও কভন ওলযন। ভৃতুযয ূফৃ ভুূলত ৃচতচন যাচা চফন ায়ালও চচলে ওলযন, ‚অভায য 

চঔরাপলতয তঔলত যও অীন লফন ? অচভ চও অভায যঙলরলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলফা ?‛ যাচা 

ফরলরন, ‚অনায যঙলর এঔালন যনআ।‛ ুরায়ভান ফরলরন, ‚নয যঙলরলও ওযলত াচয ?‛ যাচা 

ফরলরন, ‚চতচন ফয়ল যঙাি।‛ ুরায়ভান ুনযায় চচলে ওযলরন, ‚তলফ অনায ভলত লফৃাত্তভ যও ?‛ 

যাচা ফরলরন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীলময যঘলয় লফৃাত্তভ অয যওঈ যনআ। অচন তালওআ যফতীৃ ঔরীপা 

ভলনানীত ওযলত ালযন।‛ ুরায়ভান ফরলরন, ‚অভায বাআ যতা ঈভয চফন অবু্দর অমীলময চঔরাপত যভলন 

যনলফ না ফলরআ অভায ধাযণা।‛ যাচা ফরলরন, ‚এয দ্ধচত লরা, অচন যভায চঙ্কত ীয়তনাভা চরলঔ 

চদন যম, ঈভয চফন অবু্দর অমীলময য আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত লফন। এযয 

যদফাীলও যডলও ফরুন -  এ ীয়তনাভায় মায নাভ চরচফদ্ধ যলয়লঙ, তায নালভ ফাআঅত ওরুন।‛  

ুরায়ভান এ চবভতলও ঙন্দ ওলয ওাকচ, ওরভ  ওাচর যঘলয় এও ীয়তনাভা প্রস্তুত ওলয যাচালও তা 

চদলয় ফরলরন, ‚এ ীয়ত নাভায় মায নাভ ঈলল্লঔ যলয়লঙ তায ফযাালয এক্ষচুণ ফাআলয চকলয় যরাওলদয 

ওালঙ ফাআঅত গ্রণ ওরুন।‛ যাচা ফাআলয এল যরাওলদয ঈলদ্দলয ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীলনয চনলদৃল 

অচভ এয ভলধয ঈলল্লচঔত ফযচক্তয নালভ অনালদয ওাঙ যথলও ফাআঅত চনচি।‛ যরালওযা ফরলরা, ‚এয 

ভলধয ওায নাভ চরচফদ্ধ যলয়লঙ ?‛ যাচা ফরলরন, ‚এলত যভায রাকালনা যলয়লঙ। ঔরীপায ভৃতুযয য তায 

নাভ চানা মালফ।‛ যরালওযা ফরলরা, ‚অভযা এবালফ ফাআঅত ওযলফা না।‛ যাচা চফলয়চি ঔরীপায ওালন 

চদলর ঔরীপা ফরলরন, ‚চল্লাদ অয ুচরলদয ালথ চনলয় চনতালও এওচত্রত ওলয ফাআঅত চনন। মাযা 

প্রতযাঔযান ওযলফ তালদয কদৃান ঈচেলয় চদলফন।‛ ফললল এবালফআ ফাআয়ালতয ওাচ ম্পন্ন য়। 

যাচা ফলরন, ফাআঅত গ্রলণয য যপযায লথ িাৎ চালভয ালথ অভায াক্ষাত য়। চতচন ফরলরন,  

‚যাচা, অভায ফযাালয অচভরুর ভচুভনীলনয চদ্ধান্ত চও ? মচদ ফচঞ্চত আ তলফ চনলচয চনয ফযফস্থা ওযলফা।‛ 

অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীন চফলয়চি যকান যযলঔলঙন, অচভ চওবালফ ফরলফা!‛ এযয ঈভয চফন 

অবু্দর অমীলময ালথ যদঔা লর চতচন চচলে ওযলরন, ‚যাচা, ুরায়ভালনয যক্ষলত্র ংয় যলয়লঙ। অভায 

ভন ফরলঙ, চতচন যমন অভালও ঔরীপা ভলনানীত না ওলযন। অভায ভলধয চঔরাপলতয দক্ষতা  যমাকযতা 

যনআ। তাআ মচদ অচন এ ফযাালয যচলন থালওন তালর ফরুন, অচভ যম যওান দ্ধচতলত যঘষ্টায ভাধযলভ এ 

অদ ভাথা যথলও নাচভলয় চদলফা।‛ অচভ চালভয ভলতা তালও এওআ চফাফ চদরাভ।  

ুরায়ভালনয আলন্তওালরয য ীয়তনাভায় ঈভয চফন অবু্দর অমীলময নাভ যদলঔ অবু্দর ভাচরলওয 

ন্তানলদয যঘাযা চফফণৃ  পযাওাল লয় মায়। চওন্তু মঔন তাযা যফতীৃ ঔচরপা চললফ আয়াচমদ চফন অবু্দর 

ভাচরলও নাভ শুনলরন, তঔন তাযা অশ্বতর  যান অয ঈভয় চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ এল চঔরাপলতয 

দাচয়ত্ব তায ঈয ৃণ ওলযন1 অয ঈভয চফন অবু্দর অমীম চওংওতফৃযচফভূঢ় লয় যঔালনআ ফল েলরন। 

য ভুূলত ৃদাৌঁোলনায ভলতা যওালনা চক্ত তায চঙর না। ফললল যরালওয তায ফাহু ধলয চভম্বলয ঈচিলয় 

চদলরন। চতচন যঔালন লনওক্ষণ নীযলফ ফল যআলরন। যাচা ফরলরন, ‚যওন অনাযা দাৌঁচেলয় অচভরুর 
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ভচুভনীনলও ফাআঅত চদলিন না ?‛ এযয তাযা ফাআঅত ওযলরন অয ঈভয চফন অবু্দর অমীলময াত ধলয 

যাচা যরাওলদয প্রচত ফাচেলয় চদলরন।  

এযয চতচন দাৌঁচেলয় াভদ  ানায য ফরলরন, ‚অচভ এ চফললয়য চভভাংাওাযী নআ, ফযং ফনওাযী। 

অচভ যওালনা চফললয়য প্রফতওৃ নআ, ফযং ূফৃফতীৃলদয নুকাভী। নযানয চনলদয যরালওযা মচদ অনালদয 

ভলতা অভায অনুকতয যভলন যনয়, তলফআ অচভ অচভ অনালদয ঔরীপা লফা, নতুফা নয়।‛  

এ ফলর চতচন চভম্বয যথলও নাভলর াভচযও অতর াফর যথলও ঘভৎওায এওচি যখাো চনলয় অা লরা। চতচন 

চচলে ওযলরন, ‚এিা চও ?‛ যরালওযা ফরলরা, ‚এিা ঔরীপায ফান, যাচওীয় যখাো।‛ চতচন ফরলরন,  

‚এিা অভায প্রলয়াচন যনআ। অভায যখাোআ মলথষ্ট।‛ ফললল তায চনচস্ব যখাো চনলয় অা লরা অয 

এলত ঘলে চতচন ফাচে চপযলরন। এযয চতচন ওাচরয যদায়াত চনলয় ভুচরভ াম্রালচযয ওর ানওতাৃয 

ওালঙ চনচ ালত এওচি পযভান চরঔলরন। যাচা ফলরলঙন, ‚অভায ভলন অলঙ, চতচন যওাথা চনলচয দুফৃরতা 

 ক্ষভতায ওথা চরলঔনচন। চতচন মঔন পযভান চরঔচঙলরন তঔন অচভ যদঔরাভ, তায ওরলভয গ্রবাক 

চঔরাপলরয ানওামৃ চযঘারনায দক্ষতা  চফোত প্রওা ালি।‛  

ফচণৃত যলয়লঙঃ এওফায ভাযয়ান চফন অবু্দর ভাচরও অয ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরলওয ভলধয চঔরাপত 

চনলয় ওথা ওািাওাচিয এও মৃালয় ুরায়ভান তাৌঁলও কাচর চদলর চতচন চক্ষপ্ত লয় লেন, চওন্তু ঈভয চফন 

অবু্দর অমীম তায ভুলঔ াত যযলঔ ফরলরন, ‚চতচন বালরা ভানুল, ঔরীপা, অনায ফে বাআ, অচন ঘু 

ওরুন।‛ ভাযয়ান ঘু ওযলরন, তলফ ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও ফরলরন, ‚অচন অভালও তযা ওলয 

যপরলরন, অভায যীলয অগুন ধলয যকলঙ।‛ য যালতআ ভাযয়ান আলন্তওার ওলযন।  

চময়াদ চফন ঈভান যথলও আফলন অচফদ দুচনয়া ফণৃনা ওলযলঙনঃ ুরায়ভালনয যঙলর অআয়ুফ ভাযা যকলর অচভ 

তায ওালঙ চকলয় ফররাভ, ‚অচভরুর ভচুভনীন, অবু্দয যভান চফন অফু ফওয (যাঃ) ফলরলঙন, যম ফযচক্ত চফদ 

অলদয ভয় সধমৃধাযণ ওযলফ, চতচন চওয়াভত মৃন্ত স্মযণীয় লয় থাওলফন।‛ 
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ঈভয চফন অব্দরু অমীম (যচভাহুল্লা) 

 

ঈভয চফন অবু্দর অমীম চফন ভাযয়ান যনওওায অয ঔুরাপালয় যালদীলনয ঞ্চভ ঔরীপা।  

ুচপয়ান াযী ফলরলঙন, ‚অফু ফওয চদ্দীও, ঈভয পারুও, ঈভান কনী, অরী ভুতৃচা অয ঈভয চফন 

অবু্দর অমীম - এযা াৌঁঘচন ঔুরাপালয় যালদীলনয ন্তবুকৃ্ত।‛ এ ফণৃনাচি অফু দাঈদ ওতৃওৃ ফচণৃত। 

চতচন ৬১ চচযী থফা ৬৫ চচযীলত চভলযয প্রঔযাত হুরয়ালন ভুাপাত নাভও স্থালন চন্মগ্রণ ওলযন। 

তায চতা চভলযয ানওতাৃ চঙলরন, ভালয়য নাভ ঈলম্ম অলভ চফনলত অলভ চফন ঈভয চফন ঔাত্তাফ 

(যাঃ)। ঞ্চান্ন ফঙয ফয়ল যখাোয দাখালত তায ভুলঔ এওচি ক্ষলতয ৃচষ্ট য়। য ভয় তায চতা তায 

যক্তাক্ত যঘাযা ভুলঙ চদলত চদলত ফলরন, ‚ক্ষতচঘহ্নচফচষ্ট ফনূ ঈভাআয়যাকণ বাকযফান।‛ (আফলন অাচওয)  

ঈভয চফন ক্ষাত্তাফ (যাঃ) ফলরলঙন, ‚অভায ফংল এভন এওচন যরালওয অচফবৃাফ খিলফ, মায যঘাযায় 

ক্ষতচঘহ্ন থাওলফ। তায ালন ৃচথফীলত আনাপ প্রচতচষ্ঠত লফ।‛ (চতযচভমী) 

যফতীৃলত তায ওথা তয প্রভাচণত লয়লঙ। চতচন অলযা ফলরলঙন, ‚ায়! অচভ মচদ অভায যআ ফংধলযয 

মুক যতাভ, চমচন নযায় প্রচতষ্ঠা ওযলফন।‛ (আফলন াদ) 

আফলন ঈভয ফলরলঙনঃ অভযা যপষ্লয এ অলরাঘনা ওযতাভ যম, ঈভয চফন ঔাত্তালফয ফং যথলও তায ভলতা 

নযায়যায়ণ ঔরীপা অচফবৃাফ না য়া মৃন্ত যওালনা চদন চওয়াভত লফ না। 

চফরার চফন অবু্দল্লা চফন ঈভলযয যঘাযায় ক্ষতচঘহ্ন থাওায় যরালওযা ভলন ওযলতা ঈভয চফন ঔাত্তালফয 

ঈচক্তলত ঈচল্লচঔত এআ যআ ফযচক্ত। চওন্তু এযআ ভলধয অল্লা তাঅরা ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও যপ্রযণ 

ওলযন।  

ঈভয চফন অবু্দর অমীম (যঃ) মাৌঁলদয ওাঙ যথলও াদী ফণৃনা ওলযলঙন তাযা লরন -  তায চতা অবু্দর 

অমীম, অনা, অবু্দল্লা চফন চাপয চফন অফু তাচরফ, আফলন ওাচযম, আঈুপ চফন অবু্দল্লা চফন ারাভ,  

অলভয চফন াদ, াইদ চফন ভুালয়যফ, ঈযয়া চফন মুফালয়য, অফু ফওয চফন অবু্দয যভান, যাফীঅ চফন 

ভযা প্রভুঔ রাভালয় যওযাভ। অয তায যথলও মাযা াদী ফণৃনা ওলযন তাযা লরন -  মুযী, ভুাম্মাদ চফন 

ভুনওাচদয, আয়াআয়া চফন াইদ অনাযী, ভারাভা চফন অবু্দর ভাচরও, যাচা চফন ায়া প্রভুঔ রাভালয় 

যওযাভ। 

চতচন সওলালয ওুযঅন যীপ চপম ওযায য তায চতা োন চৃলনয চনয ভদীনায চফচষ্ট চক্ষাচফদ 

ঈফায়দুল্লা চফন অবু্দল্লায ওালঙ ািান। ঙাত্রচীফলন চতায ভৃতুয য়ায় অবু্দর ভাচরও তাৌঁলও দালভলও 

যডলও যনন অয চনচ ওনযা পালতভায লঙ্গ চফলয় যদন। চতচন ঔরীপা ভলনানীত য়ায অলক যথলওআ ঔুফআ 
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নযায়যায়ণ চঙলরন। তলফ তায চযিন্ন যাাও অয রুচঘম্মত অামৃ গ্রলণয চনয যরালওযা চফলয়চিলও 

চতলয়াচক্ত ফলর চবচত ওযলতা।  

য়ারীদ তায ানাভলর ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও ভদীনায ানওতাৃ চনলয়াক ওলযন। ৮৬ চচযী যথলও 

৯৩ চচযী মৃন্ত ানওামৃ চযঘারনায য তাৌঁলও াযণ ওযা লর চতচন চচযয়ায় প্রতযাফতনৃ ওলযন।  

য়ারীদ চনলচয বাআ ুরায়ভানলও ঈত্তযাচধওালযয চধওায যথলও ফচঞ্চত ওলয তায স্থালন চনচ তু্রলও 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলত ঘাআলর অযলফয লনও ম্ভ্রান্ত যরাও ঔরীপায চবভতলও ভথৃন ওযলর 

ঈভয চফন অবু্দর অমীম চফলযাচধতা ওলয ফলরচঙলরন, ‚ুরায়ভালনয ফাআঅত অভায চলযাধামৃ অয অচভ এ 

চফললয় ির।‛ এলত ক্ষবু্ধ হ লয় য়ারীদ তাৌঁলও চতন ফঙত ফন্দী ওলয যালঔন। ফললল তাৌঁলও ভুচক্ত যদয়া য়। 

ুরায়ভান তায এ ফদানযতায ওথা স্মযণ যযলঔচঙলরন অয ুরায়ভান তায য ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। 

অনা (যাঃ) যথলও মালয়দ চফন অরাভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয নাভালময ভলতা ঈভয চফন অবু্দর অচমম ঙাো ওালযা চঙলন 

চেচন। য ভয় চতচন ভদীনায ানওতাৃ চঙলরন অয ভদীনা যীলপ নাভাম োলতন। মালয়দ চফন 

অরাভ ফলরলঙন, চতচন রুওু অয যচদাগুলরা দীখৃ ওযলতন, এফং দাৌঁোলনা  ফালনাগুলরা ংচক্ষপ্ত 

ওযলতন। (ফাআাওী) 

এও ফযচক্তয প্রলশ্নয ঈত্তলয ভুাম্মাদ চফন অরী চফন হুাআন ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীম ঈভাআয়যা 

ফংলয ভলধয ফৃলেষ্ঠ ঔরীপা। চতচন চওয়াভলতয চদন ঐওযফদ্ধ এওচি চাচতয ভান যনতা চললফ ঈচিত 

লফন।‛ 

ভাআভুন চফন চভযান ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীলময লনও ঘয চঙলরন, মাযা যীয়ত ম্পলওৃ 

কবীয োলনয চধওাযী।‛ 

অফু নইভ ী নলদ চযফায চফন ঈফায়দা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ঈভয চফন অবু্দর অমীম নাভাম 

োয চনয মাচিলরন, চথভলধয এও চযচঘত ফৃদ্ধ ভানুল তায াত ধযলরন অয াাাচ ঘরলত শুরু 

ওযলরন। নাভাম যলল যওালনা প্রশ্নওাযী ফৃলদ্ধয চযঘয় চালনালত ঘাআলর ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফরলরন,  

‚তচুভ তাৌঁলও যদলঔলঙা ?‛ অচভ ফররাভ, ‚যাৌঁ।‛ চতচন ফরলরন, ‚তচুভ ণুযফান ফযচক্ত। চতচন লরন চঔচময 

(অঃ)। চতচন অভালও ঈম্মলত ভুাম্মাচদয়ায ঔরীপা য়ায ংফাদ এফং ুচফঘায, াভয  নযায়যায়ণতায 

ঈলদ চদলত এলচঙলরন।‛  

অফু াচভ ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ তায স্বলেয চফফযণ এবালফ য ওলযন 

যম -  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এললঙন, তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ডান চদলও 

অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অয ফাভ চদলও ঈভয পারুও (যাঃ)। াভলন দুআ চফঘাযপ্রাথৃী। এভন ভয় যাূরুল্লা 
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াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অনালও (ঈভয চফন অবু্দর অমীম) আাযা ওলয ফরলরন, ‚তচুভ ঔরীপা 

লর এলদয (অফু ফওয এফং ঈভয) দাঙ্ক নুযণ ওলয ঘরলফ।‛ এ ওথা শুলন ঈভয চফন অবু্দর অমীম 

ফণৃনাওাযীলও ওভ ওযলত ফলর চচলে ওযলরন, ‚তচুভ চও চিও এভনিাআ যদলঔলঙা ?‛ ফণৃনাওাযী ওভ 

যঔলর ঈভয চফন অবু্দর অমীম যওৌঁলদ যপরলরন।  

৯৯ চচযীয পয ভাল ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ফযাালয যরাওলদয যথলও ুরায়ভান ফাআঅত যনন। তায 

চঔরাপলতয ভয়ীভা অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) এয ভযীভায ভান দুআ ফঙয াৌঁঘ ভা চঙর। এ ভলয়য 

ভলধয চতচন তযাঘায  চফঘালযয ফাদ খচিলয় আনালপয যাচয ওালয়ভ ওলযচঙলরন।  

াচওভ চফন ঈভয ফলরলঙনঃ এওদা ঔরীপাতরু ভুচরভীন ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ (তায চনচস্ব-

নুফাদও) অতর াফলরয প্রযী এল যখাোয চযঘমৃায ঔযঘাচদ ঘাআলর চতচন ফরলরন, ‚এফ যখাো চচযয়ায় 

চনলয় চফচক্র ওলয দা অয চফচক্রয প্রাপ্ত থৃ ফাআতরু ভালর চভা ওলযা। অভায চনয াদা ঔচ্চযআ মলথষ্ট।‛  

ঈভয চফন ময ফলরলঙনঃ ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরলওয চানামা যথলও চপলয অায য ঈভয চফন অবু্দর 

অমীলময যকারাভ তাৌঁলও চচলে ওযলরন, ‚চনাফ, অচ অচন এ ভভৃাত যওন ?‛ ঈভয চফন অবু্দর 

অমীম ফরলরন, ‚ৃচথফীয ভলধয অচ অচভ ফৃালক্ষা ভভৃাত  ধযানভি। অভায ভন ঘাআলঙ ক্ষভতা 

ধাযলণয অলক ক্ষভতায দাফীদায যফয লর ক্ষভতা তাৌঁলও চদলয় চদতাভ।‛  

ঈযয়া চফন ভুাচচয ওতৃওৃ ফচণৃতঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীম ঔরীপা ভলনানীত য়ায য দাৌঁচেলয় াভদ  

ানায ফরলরন, ‚অচভ চফঘাযও নআ, চফঘাযলওয যায় িনওাযী। অচভ নুযণীয় নআ, নুযণওাযী। অচভ 

অনালদয যঘলয় যেষ্ঠ নআ; ফযং অভায যফাছা লনও যফী। যম তযাঘাযী যনতা যথলও দূলয লয মায়, য 

তযাঘাযী নয়। ৃচষ্টওতাৃয নাপযভাচনয ভলধয ভানুললয অনুকতয যনআ।‛  

মুযী ওতৃৃও ফচণৃত ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ) এয দওা অদালয়য ফৃচন স্বীওৃত নীচত যভাতালফও ঈভয চফন 

অবু্দর অমীম ালরভ চফন অবু্দল্লায ওালঙ চঘচি চরঔলর চতচন চফালফ যাষ্ট্রীয় প্রঙ্গ চরচফদ্ধ ওযায য চঘচিয 

যলাংল চরলঔন, ‚অচন মচদ যরাওলদয ালথ ঈভয চফন ঔাত্তালফয ভলতা অঘযণ ওযলত ালযন, তলফ 

অনায ভমৃাদা তায যঘলয় যফী লফ। ওাযণ এ মুলকয যরালওযা াাফী নয়।‛  

াম্মাদ (যাঃ) ফলরনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীম ঔরীপা য়ায য যওৌঁলদ যওৌঁলদ অভালও ফরলরন, ‚াম্মাদ, 

অভায প্রঘন্ড বয় রাকলঙ।‛ অচভ ফররাভ, ‚অচন চদনায- চদযাভ ওতিুও ুবালরাফালন ?‛ চতচন ফরলরন,  

‚যভালি না।‛ অচভ ফররাভ, ‚তালর অনায বয় চওলয ? অল্লা অনালও াাময ওযলফন।‛ 

ভুকীযা ওতৃওৃ ফচণৃতঃ চতচন ঔরীপা লয় তায বাআলদয ভলফত ওলয ফরলরন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয চপদলওয ফাকান চঙর, এয অয় চদলয় চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফনূ াচলভয 

চশুলদয রারনারন ওযলতন অয চফধফালদয চফলয় চদলতন। পালতভা (যাঃ) এ ফাকান চনলত ঘাআলর চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তা চদলত স্বীওায ওলযন। ফললল ফাকানচি অফু ফওয চদ্দীও, ঈভয 
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পারুও অয ভাযয়ালনয াত ফদর লয় অচ অভায তর কত লয়লঙ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ যম ফস্তু চনলচয যভলয়লও যদনচন, তা অভায চনয চওবালফ ারার লত ালয! তাআ চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) এয অয় যমবালফ ফযয় ওলযলঙন, অচভ তাআ ওযফ আন া অল্লা। 

রাফী ফলরলঙনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীম ঔরীপা য়ায য চনওিাত্মীয়লদয ওাঙ যথলও যালষ্ট্রয চাফ যনন 

অয এলত ওলয যালষ্ট্রয যম ম্পদ ঈদ্ধায য় তা চতচন তযাঘালযয ভার চললফ যগুলরা ফালচয়াপ্ত ওলযন। 

অভা আফলন ঈফালয়দ ফলরলঙনঃ এওচদন ঈওাা চফন াইদ চফন অ তায ওালঙ এল এ চবলমাক ওলযন 

যম, ‚অচভরুর ভচুভনীন, অনায ূফৃফতীৃ ঔরীপাকণ অভালও ঈলেৌওন চদলতন, মা অচন অচ ফি ওলয 

চদলয়লঙন, পলর অচভ থৃ ংওলি লেচঙ। অভায ওালঙ যাষ্ট্র ওতৃওৃ চনষ্কয চচভদাযী যলয়লঙ। অচন হুওুভ 

চদলর অচভ চনচ চযফালযয চনয এঔান যথলও চওঙ ুচনলফা।‛ চতচন ফরলরন, ‚অভায ভলত, চনলচয ওষ্টাচচৃত 

ম্পদআ ফলঘলয় ঈত্তভ।‛ এযয চতচন অফায ফরলরন, ‚তচুভ ভৃতুযলও যফী ওলয স্মযণ ওলযা, মচদ তুচভ 

ংওলি থালওা, তালর প্রাঘুমৃতা নুবফ ওযলফ। অয মচদ অচবচালতযয যভােলও অফদ্ধ থালওা, তলফ 

দচযদ্রতায ওথা ভলন েলফ।‛  

পাযাত চফন ালয়ফ ফলরলঙনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীলময স্ত্রী পালতভা চফনলত অবু্দর ভাচরওলও তায চতা 

লনও ভূরযফান রংওাযাচদ চদলয়চঙলরন। এওচদন চতচন স্ত্রীলও ফরলরন, ‚যতাভায রংওাযগুলরা ফাআতরু 

ভালর চভা দা, নতুফা অভালও ঙন্দ না লর যতাভালও থৃও ওলয চদলফা। ওাযণ অচভ, তচুভ অয যতাভায 

রংওাযাচদ এও খলয থাওািা অচভ যভালি য ওযলত াযচঙ না।‛ পালতভা ফররন, ‚অচভ অনালওআ 

প্রাধানয চদলফা। অচন অভায রংওাযগুলরা যাষ্ট্রীয় যওালাকালয চভা ওলয চদন।‛ চতচন যিাআ ওযলরন। তায 

আলন্তওালরয য আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরও ঔরীপা লর চতচন তায রংওাযগুলরা যপযত চদলত ঘাআলর 

পালতভা য প্রতর াফ প্রতযাঔযান ওলয ফরলরন, ‚স্বাভীয ভলেয চনদৃনস্বরূ তায চীফদ্দায় যম চচচন অচভ 

চদলয়চঙ, তায আলন্তওালরয য তা যপযত যনলফা না।‛  

ওচথত অলঙ, এও প্রালদচও ানওতাৃ ঔরীপা ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ এ ভলভ ৃচঘচি চরঔলরা যম,  

‚অভালদয লযয যাতর া-খািগুলরা চফধ্বতর  লয়লঙ। অচভরুর ভুচভনীলনয চনলদৃ লর চওঙ ুথৃ ঔযঘ ওলয 

যগুলরা ুনচনভৃৃাণ ওযলফা।‛ চফালফ চতচন চরঔলরন, ‚অভায ত্র তর কত য়ায ালথ ালথ যতাভায 

লযয দুকৃগুলরালত নযায়চফঘায  ুান প্রচতষ্ঠা ওলযা, অয লযয যাতর াগুলরা তযাঘায ভুক্ত ওলযা,  

এিাআ লফ যগুলরায যভযাভত।‛ 

আফযাীভ ওুপী ফলরলঙন যম, চতচন ফলরলঙন, ‚যম ভুূলত ৃঅচভ যচলনচঙ চভথযা ফরা চনন্দনীয় তঔন যথলও 

অয ওঔলনা চভথযা ফচরচন।‛ 

ওালয় চফন চালফয ফলরলঙন, ‚ফনূ ঈভাআয়যায ভলধয ঈভয চফন অবু্দর অমীলময দৃষ্টান্ত লরা চপযাঈলনয 

ফংলয ভলধয এওচন ভুচভলনয ভত।‛  
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ভাআভুন চফন চভযান ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরা যমভন এও নফীয চনয নয নফীয থ চনলয়লঙন, নুরূ 

ঈভয চফন অবু্দর অমীলময চনয চতচন যরাওলদয যথলও থ চনলয়লঙন।‛  

াফ চফন ভানফা ফলরন, ‚এ ঈম্মলতয চদায়াতপ্রাপ্ত লরন ঈভয চফন অবু্দর অমীম (যঃ)।‛ 

ভুাম্মদ চফন পুমারা ফলরলঙন, ‚এওচদন ঈভয চফন অবু্দর অমীলময যঙলর অবু্দল্লা ভরুবূচভয ভলধয এও 

নযাীয া চদলয় চতক্রভওালর নযাী তাৌঁলও যদলঔ ওালঙ এলরন। থঘ এ ন্নযাী এয অলক ওালযা 

ওালঙ মায়চন। ন্নযাী ফরলরন, ‚অচন চও চালনন, অচভ যওন অনায ওালঙ এলচঙ ?‛ অবু্দল্লা 

ফরলরন, ‚এ ফযাালয অচভ চাচন না।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচন এও নযায়যায়ণ যনতায যঙলর য়ায 

ওাযলণ অচভ অনায ালথ াক্ষাত ওযলত এলচঙ, মায চফফযণ অচভ ূফৃফতীৃ চওতালফ লেচঙ।‛ 

াান ওামাফ ফলরলঙনঃ তায চঔরাপতওালর ফাখ  ঙাকর এও ালথ ঘযলত যদলঔ ফররাভ, ‚ুফানাল্লা!  

ফাখ- ফওযী এওলত্র যথলও যওালনা ক্ষচত লি না!‛ এ ওথা শুলন যাঔার ফরলরা, ‚ভাথা চফশুদ্ধ লর যীলযয 

যওালনা ক্ষচত য় না।‛  

ভাচরও চফন চদনায ফলরলঙনঃ চতচন ঔরীপা য়ায য এও যাঔার চফস্ময় প্রওা ওলয ফরলরা, ‚এভন যওান 

ফযচক্ত ঔরীপা ভলনানীত লয়লঙন যম, ফাখ অভায ঙাকলরয ক্ষচত ওলযনা ?‛ 

ভূা চফন অলয়ন ফলরলঙন, ‚তায ানাভলর অচভ ওাযভালনয ঙাকর ঘযাতাভ। য ভয় ফাখ  ফওযী 

এওলত্র থাওলতা। চওন্তু ফাখ ফওযীয ঈয অক্রভণ ওযলতা না। এওচদন ফাখলও ফওযীয ঈয াভরা ওযলত 

যদলঔ ফররাভ -  ভলন য় অচ যআ নযায়যায়ণ ফযচক্তচি যালয মাত্রা ওলযলঙন। ফস্তুত নুিালন চানা 

যকলরা, চতচন য চদনআ আলন্তওার ওলযলঙন।‛ 

রীদ চফন ভুচরভ ফলরলঙনঃ অচভ চালনাতাভ স্বলে ঔুযাালনয এও যরাওলও এও ফযচক্ত ফরলরা, ‚ফনূ 

ঈভাআয়যায ভলধয ক্ষতচঘহ্নচফচষ্ট এওচন ঔরীপায অচফবৃাফ লর তুচভ চকলয় তাৌঁলও ফাআঅত চদলফ, ওাযণ 

চতচন লরন চনষ্ঠাফান যনতা।‛ যরাওচি ফনূ ঈভাআয়যায প্রচতচি ঔরীপায চফফযণ ংগ্র ওযলতা। ফললল ঈভয 

চফন অবু্দর অমীম চঔরাপলতয তঔত রংওতৃ ওযলর যরাওচি ুনযায় যয চতন চতদ এওআ স্বে যদঔায় 

ঔুযাান যথলও এল ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও ফাআঅত যদন।  

াফীফ চফন চন্দার অরাভী ফলরলঙনঃ াইদ চফন ভুালয়যফ অভালও ফরলরন, ‚অফু ফওয চদ্দীও, ঈভয 

পারুও অয ঈভয চফন অবু্দর অমীম - এ চতনচন লরন ঔরীপা।‛ অচভ ফররাভ, ‚অচভ অফু ফওয অয 

ঈভযলও চঘচন, চওন্তু ঈভয চফন অবু্দর অমীম অফায যও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚মচদ তায ানাভলর তচুভ 

চীচফত থালওা, তালর চালনালত াযলফ।‛ গ্রেওায ফলরন, াইদ চফন ভুালয়যফ তায চঔরাপলতয লূফৃআ 

আলন্তওার ওলযন।  

আফলন অঈপ ফলরলঙনঃ আফলন চযীনলও ভদয ফস্থায় ওভ ওযা ংক্রান্ত ভাঅরা চচলে ওযা লর 

চতচন ফরলরন, ‚আভাভ ভাদী থৃাৎ ঈভয চফন অবু্দর অমীম ভদয ফস্থায় ওভ ওযলত চনললধ ওলযলঙন।‛  
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াান ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীম লরন চদায়াতপ্রাপ্ত, নতুফা ইা চফন ভাযআয়াভ (অঃ) ঙাো 

যওালনা চদায়াতপ্রাপ্ত যনআ।‛ (িীওাঃ ইা চফন ভাযআয়াভ দুচনয়ালত চপলয এল মায আভাভচতলত ারাত 

অদায় ওযলফন, চতচন লরন াচদল ফচণৃত ‚অর- ভাচদ‛, চদায়াতপ্রাপ্ত আভাভ “এিা লি ঈাচধ, অয 

নাভ র ভুাম্মাদ আফলন অফদুল্লা) 

ভাচরও চফন চদনায ফলরলঙন, ‚যরালওযা ভাচরওলও ধভৃযায়ণ ফযচক্ত ফলর থালও। অলর ঈভয চফন অবু্দর 

অমীম লরন ধভৃচনষ্ঠ াধও ফযচক্ত। ওাযণ দুচনয়ায ঐশ্বমৃ যলয় চতচন তা প্রতযাঔযান ওলযলঙন।‛ 

আঈনু চফন অফু াফীফ ফলরন, ‚চতচন ুস্বালস্থয চধওাযী চঙলরন। চঔরাপত রালবয য তায স্বাস্থয যবলঙ্গ 

মায়।‛  

ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ুত্র ফলরলঙনঃ অফু চাপয ভানুয অভালও চচলে ওলযন, ‚অনায চতা 

ঔরীপা য়ায ভয় অনায অয় ওত চঙর ?‛ অচভ ফররাভ, ‚ঘচল্ল াচায চদনায।‛ চতচন ফরলরন,  

‚যফতীৃলত এয চযভাণ ওত লয়লঙ ?‛ ফররাভ, ‚ঘাযলা চদনায।‛ 

ভারাভা চফন অবু্দর ভাচরও ফলরলঙনঃ অচভ রুি ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও যদঔলত চকলয় তায যাাও 

তযন্ত চযিন্ন যদলঔ তায স্ত্রী পালতভালও ফররাভ, ‚তচুভ যওন তায যাাও চযস্কায ওলয দা না ?‛ 

চতচন ফরলরন, ‚এ ঙাো তায যওালনা চদ্বতীয় যাাও যনআ যম, এ যাাও চযষ্কালযয ভয় নয যাাও 

েলত াযলফন।‛  

তায ভুক্ত দা অফু ঈভাআয়যা ঔাভী ফলরলঙনঃ অচভ এওচদন অভায ভুচনফলও ফররাভ, ‚প্রচতচদন ভুয ডার 

ঔালফন না।‛ চফালফ চতচন ফরলরন, ‚ফৎ, যতাভায ভচনলফয অামৃ যতা এিাআ।‛ 

অঈন চফন ভঅুম্মায ফলরলঙনঃ এওদা চতচন তায স্ত্রীলও ফরলরন, ‚পালতভা, অচ অগুয যঔলত ভন ঘাআলঙ,  

যতাভায ওালঙ এও চদযাভ লফ ?‛ পালতভা ফরলরন, ‚অচভ যওাথায় ালফা ? অচন যতা অচভরুর 

ভুচভনীন, থঘ অনায ওালঙ এওচিভাত্র চদযাভ যনআ মা চদলয় অগুয চওনলত ালযন ?‛ চতচন ফরলরন,  

‚তচুভ যম লথৃয ওথা ফরলঙা, তা চদলয় অগুয যঔলত না ায়া অভায প্রচত অল্লা তাঅরায এও চফলল 

ওরুণা। য লথৃয ফযয় ওযলর চাান্নালভয ৃঙ্খর যথলও ভচুক্ত যতাভ না।‛  

পালতভা ফলরন, ‚ঔচরপা য়ায য যথলও ভৃতুয ফচধ তায যকার পযম লত যদচঔচন।‛  

র চফন দওা ফলরলঙনঃ চতচন ঔরীপা য়ায য তায ফাবফান যথলও ওান্নায অয়াচ যবল অল। 

নুিালন চানা মায়, চতচন তায ফাৌঁচদলদয ফলরলঙন, ‚অভায ঈয লনও ফে দাচয়ত্ব চৃত য়ায় অচভ 

যতাভালদয ফযাালয দারুণ ঈদাীন লয় যকচঙ। তাআ মাযা ভুক্ত লত ঘা তাযা ঘলর মা, অয মায থাওলফ 

তালদয প্রচত ত ৃলরা, অচভ তালদয অয যওালনা লমাচকযা ওযলত াযলফা না।‛ এ ওথা শুলন ফাৌঁচদযা 

ওান্নায় যবলঙ্গ লে। 
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তায স্ত্রী পালতভা ফলরলঙন, ‚চতচন ফাচেলত এল যচদায় চনলচয ভাথালও রুচিলয় চদলতন, লছায ধাযায় 

যওৌঁলদ ঘরলতন অয ভুনাচাত ওযলতন। এবালফ এও ভয় চতচন খুচভলয় েলতন। মঔন খুভ বাগলতা তঔন 

যথলও াযা যাত অফায এবালফআ ওাচিলয় চদলতন।‛  

রীদ চফন ালয়ফ ফলরলঙন, ‚অচভ তায যঘলয় যফী অল্লাবীরু যরাও ওাঈলও যদচঔচন।‛ 

াইদ চফন ুয়ালয়দ ফলরলঙনঃ এওচদন চতচন তাচরমুক্ত যাাও লে চভুঅয নাভাম োলত মাচিলরন। তা 

যদলঔ এও ফযচক্ত ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অল্লা অনালও ফ চওঙ ুযদয়ায য অচন যওন 

যাাও সতচয ওযলঙন না ?‛ চতচন দীখৃক্ষণ ভাথা নীঘু ওলয থাওলরন। এযয ভাথা তলুর ফরলরন, ‚তচুভ 

লযয ভধযফৃত্ত যেণীয যরাও, অয ঐশ্বলমৃয ভলধয ভানলুলয ত্রুচি ভাচৃনা ওযা লফৃাত্তভ।‛  

ভাআভুন চফন চভযান ফলরলঙন যম, ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফলরলঙন, ‚অচভ ঞ্চা ফঙয ঔরীপা লয় 

থাওলর চযণূৃবালফ আনাপ প্রচতষ্ঠা ওযলত াযলফা না। অচভ শুধু যতাভালদয ন্তয যথলও দুচনয়ায রারা 

যফয ওলয চদলয় ঘাআ, চওন্তু অভায বয় য় যতাভালদয ভন যমন চফচললয় না ঈলি।‛  

আফযাীভ চফন ভায়াযা ফলরলঙনঃ অচভ তাঈলও চচলে ওযরাভ, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীম চও 

চদায়াতপ্রাপ্ত ?‛ চতচন ফরলরন, ‚শুধু চদায়াতপ্রাপ্তআ নন, চতচন এওচন ুচফঘাযও  নযায়যায়ণ ৎ 

াও।‛ 

ঈভয চফন অাদ ফলরলঙন, ‚যরালওযা ঔরীপায ওালঙ প্রঘুয ধন- যদৌরত চনলয় অলতা, অয চতচন তা গ্রণ 

না ওলয তালদযলও যগুলরা আলিভত ঔযঘ ওযলত ফরলতন। অয এবালফ চতচন যরাওলদয ঐশ্বমৃারী ওলযন।‛  

যচাচযয়া ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ পালতভা চফনলত অরী চফন অফু তাচরলফয ওালঙ যকলর চতচন ঈভয চফন 

অবু্দর অমীলময প্রংা ওলয ফরলরন, ‚চতচন চীচফত থাওলর অভায অয ওালযা প্রলয়াচন লতা না।‛ 

অতা চফন অফু চযফা ফলরলঙনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীলময স্ত্রী পালতভা চফনলত অবু্দর ভাচরও অভালও 

ফলরলঙন -  চতচন চঔরাপতপ্রাপ্ত য়ায য খলয এল চায়নাভালম ফল এভনবালফ ওাৌঁদলত রাকলরন যম,  

তায দাচে শ্রুচক্ত লয় ঈিলরা। অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অচন এত ওাৌঁদলঙন যওন ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚পালতভা, অভায ওাৌঁলধ ঈম্মলত ভুাম্মাচদয়ায যফাছা ঘাালনা লয়লঙ। অচভ ওর 

ক্ষুধাত,ৃ দচযদ্র, ভুভূলৃু, ফস্ত্রীন, ঈৎীচেত, ফন্দী, ভুাচপয, ফৃদ্ধ, এচতভ চৃথফীয ওর দুবৃাকয যরাওলদয 

বাকয চনলয় বাফচঙ। অয এলদয ফযাালয অল্লা তাঅরায প্রলশ্নয চফাফ মচদ চদলত না াচয ” য চনয 

ওাৌঁদচঙ।‛  

াভীদ ফলরলঙন, ‚এওচদন ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ াান অভায ভাযপত চঘচি চরলঔন। এলত 

অভায ফে চযফালয দারুণ থৃ ংওলিয ঈলল্লঔ ওযলর চতচন চযলতাল যপ্রযলণয চনলদৃ যদন।‛  
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আভাভ অমায়ী ফলরলঙন, ‚চনলচয ফযচক্তকত যক্রাধ যমন প্রওা না ায় য চনয যাধীলও প্রথলভ চতনচদন 

ফচন্দ ওলয যাঔলতন চতচন।‛ 

যচায়াআচযয়া চফন অভা ফলরলঙন যম, ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফলরলঙন, ‚অভায ন্তয ফেআ প্রাঘুমৃভয়। 

ভলনয এওচি আলি ূযণ ওযলর এয যঘলয় ফে আলি চাগ্রত য়।‛  

অভয চফন ভুাচচয ফলরলঙন, ‚ফাআতরু ভার যথলও প্রচতচদন তাৌঁলও দুআ চদযাভ যদয়া লতা।‛  

আঈুপ চফন আয়াওুফ ওাফরী ফলরলঙন, ‚চতচন যালত ঘাভো ঈেলতন।‛  

অতা ঔুযাানী ফলরলঙন, ‚চতচন াচন কযভ ওলয অনলত ফরলর তায যকারাভ াী যিনারা যথলও াচন 

কযভ ওলয অলন, এ ওথা চালনালত যলয চতচন াী যিনারায জ্বারাচন ফাফদ এও চদযায প্রদান ওলযন।‛ 

অভয চফন ভুাচচয ফলরলঙন, ‚চতচন চঔরাপলতয ওালচআ শুধু যাষ্ট্রীয় প্রদী ফযফায ওযলতন। ওাচ যলল তা 

চনচবলয় চদলতন অয চনচস্ব ফাচত জ্বারালতন।‛ 

াচওভ চফন ঈভয ফলরলঙন, ‚ঈভাআয়যা ফংলয ঔরীপালদয নীচত চঙর, লদয চনযাত্তায চনয ফৃদা চতনলা  

যঘৌচওদায অয ঘায ুচর যভাতালয়ন থাওলতা। চওন্তু চতচন ঔরীপা য়ায য ফরলরন, ‚অভায চনযাত্তায 

চনয এলদয যওালনা প্রলয়াচন যনআ। তাআ মাযা অভায ালথ থাওলত ঘা তালদয প্রলতযওলও দ চদনায 

চদলফা, অয মাযা থাওলত ঘা না তাযা চনচ ফাচেলত চপলয মা।‛ 

ঈভয চফন ভুাচচয ফলরলঙনঃ এওফায চতচন অলর ঔায়ায চবপ্রায় ফযক্ত ওযলর তায এও চনওিাত্মীয় 

াচদয়া চললফ চওঙ ুঅলর াচিলয় যদন। এলত ওলয চতচন াদীয়া দানওাযীয প্রংা ওলযন অয দারুণ 

অনচন্দত যান। ফললল যকারাভলও যডলও ফরলরন, ‚াদীয়া যপ্রযণওাযীলও অভায ারাভ চানালফ অয 

ফরলফ -  তায াচদয়া অভায ভাথা  যঘালঔয ভলধয যআলরা। চতচন অভালদয ম্ভ্রান্ত ফিু।‛ এযয চতচন 

অলরগুলরা যপযত চদলরন। অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীন, এ াচদয়া অনায ঘাঘালতা বাআ 

াচিলয়লঙন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ াচদয়া গ্রণ ওলযলঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚াচদয়া 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চনয াচদয়াআ চঙর, চওন্তু অভালদয চনয তা ঈৎলওাঘ।‛  

আফযাীভ চফন ভায়াযা ফলরলঙন, ‚ভুঅচফয়া (যাঃ) এয ালন যফয়াদফীূণৃ ঈচক্ত ঈচ্চাযণওাযী ফযচক্ত ঙাো 

চতচন অয ওাঈলও যফত্রাখাত ওলযনচন।‛  

আভাভ অমায়ী ফলরলঙন, ‚চতচন তায চযফালযয ঔযঘাচদ হ্রা ওযায় তায চযফালযয চবলমালকয যপ্রচক্ষলত 

চতচন তালদযলও ফরলরন -  এযলঘলয় যফী ফযয় চনফৃা ওযায ক্ষভতা অভায যনআ। অয দূয যদলয এওচন 

াধাযণ ভানুললয মতিুওু চধওায ফাআতরু ভালর যলয়লঙ, যতাভালদয ততিুওু যলয়লঙ।‛ 

অফু ঈভয ফলরলঙন, ‚চতচন প্রালদচও কবনৃযলদয ওালঙ ািাচ চফন আঈুলপয চফযীত চরচঔত পযভান 

যপ্রযণ ওলযন।‛ 
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আয়াআয়া কাানী ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীম ভুুলরয ানওতাৃ ওলয অভালও যপ্রযণ ওলযন। 

অচভ যঔালন যকলর এও যঘায ধযা লে অয এ ফযাালয ফহুচলনয ফহুভত য়ায ওাযলণ চফলয়চি চওবালফ 

পায়ারা ওযলফা তা অচভরুর ভুচভনীলনয ওালঙ যাভৃ ঘাআরাভ। চতচন াক্ষীয চবচত্তলত চফঘায ওযায চনলদৃ 

চদলরন।‛ 

যাচা চফন ায়া ফলরলঙনঃ এও যালত চরুচয ওথা ফরায চনয ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ যকরাভ। এভন 

ভয় ফাচতয যতর যল লয় তা চনলব যকলরা। তঔন যকারাভ খুচভলয় লেচঙলরা। অচভ ফররাভ, ‚যকারাভলও 

চাচকলয় যদআ ?‛ চতচন ফরলরন, ‚প্রলয়াচন যনআ।‛ অচভ ফররাভ, ‚তালর অচভ ফাচতচি জ্বাচরলয় যদআ।‛ 

চতচন ফরলরন, ‚যভভালনয ওাঙ যথলও ওাচ যনয়া বদ্রতায চযেী।‛ তঃয চতচন চনলচআ ঈলি চকলয় 

প্রদীলয যতর যেলর তা জ্বাচরলয় অভায ওালঙ এল ফরলরন, ‚অচভ চনলচ ফ চওঙ ুওযায য অচভ যআ 

ঈভযআ যলয় যকচঙ।‛  

ভাওহুর ফলরলঙন, ‚অচভ মচদ ওভ ওলয ফচর যম, চতচন ফলঘলয় যফী অল্লাবীরু  ধভৃচনষ্ঠ াধও ফযচক্ত, 

তালর অভায ওভ বাগলফ না।‛  

াইদ চফন অফু ঈযয়াফা ফলরলঙন, ‚ভৃতুযয চফফযণ যদয়ায ভয় তায যীয ওাৌঁদলত ওাৌঁদলত ফাৌঁওা লয় 

যমলতা।‛ 

অতা ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীম প্রচত যালত যালচযয ভপুতীলদয এওচত্রত ওলয ভৃতুয  চওয়াভত 

ম্পলওৃ অলরাঘনা ওযলতন অয এভনবালফ ওাৌঁদলতন, রা াভলন যযলঔ ভানুল যমবালফ ওাৌঁলদ।‛ 

ঈফায়দুল্লা চফন অয়মায ফলরলঙনঃ এওদা চতচন চচযয়ায় এও ভাচিয চভম্বলয দাৌঁচেলয় ফরলরন, ‚য 

যরাওওর, চনলচয বযন্তয ংলাধন ওলযা, ফাচযিা এভচনলতআ চিও লয় মালফ1 অয অচঔযালতয চনয 

চৃন ওলযা, দুচনয়া এভচনলতআ এল মালফ। ভলন যযলঔা, ভৃতুয যতাভালদয ভা-ফাফালও যালয চনলয় যকলঙ।‛  

ীফ চফন যদ ফলরলঙনঃ এওচদন ভাযয়ালনয ফংধযযা তায দযচায় এল ভলফত যান অয তায যঙলর 

অবু্দর ভাচরওলও ফলরন, ‚যতাভায চতালও চকলয় ফলরা -  ূফৃফতীৃ ওর ঔরীপা অভালদয বাতা চদলতন, 

অয অচন তা ফি ওলয চদলয়লঙন।‛ অবু্দর ভাচরও চফলয়চি ঔরীপালও চনালর চতচন চতরায়াত ওযলরন -  

ػظ١ُ ٠َٛ ػزاة سثٟ ػص١ذ اْ اخبف أٝ  

‚অচভ অভায যলফয ফাধয লত বয় াআ1 যওননা, অচভ এও ভাচদফলয াচতর লও বয় ওচয।‛ (ূযা 

অর- অনঅভ, ৬ : ১৫) 

আভাভ অমায়ী ফলরলঙন যম, ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফলরলঙন, ‚ূফৃফতীৃলদয চবভত নুমায়ী ওাচ 

ওযলফ। তাৌঁলদয ালথ ভতলবদ ওযলফ না, ওাযণ তাযা যতাভালদয যঘলয় যফী োনী অয ধভৃচনষ্ঠ।‛ 
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এওফায চাযীয লনওক্ষণ ধলয দযচায দাৌঁচেলয় থাওায য চতচন তায প্রচত ত্রুলক্ষ না ওযায় ফললল 

চাযীয তায চঘফ অঈন চফন অবু্দল্লায ওালঙ চকলয় এ ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন -  ‚য াকচেধাযী, অভায মুক 

যল লয়লঙ। ঔরীপায াক্ষাৎ লর ফলর চদ, অচভ ফন্দীলদয ভলতা এল দযচায় দাৌঁচেলয় চঙরাভ।‛ 

যচায়াআচযয়া চফন অভা ফলরলঙনঃ চতচন ঔরীপা য়ায য তায ওালঙ যফরার চফন অফু ফাযদা এল তাৌঁলও 

যভাফাযওফাদ চাচনলয় ফরলরন, ‚চঔরাপত নযানয ঔরীপালদয ভমৃাদাীর ওলযলঙ, অয অচন চঔরাপতলও 

ভমৃাদা দান ওলযলঙন। চঔরাপত ঔরীপালদয রংওায, অচন চঔরাপলতয রংওায।‛ এযয চতচন এ 

ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন -  ‚অনায অকভলন ুযচব অলযা ুকিভয় লয়লঙ, ওাযণ অনায ঈভা অচন 

চনলচআ। মচদ ভকু্তা রংওাযলও যৌন্দমৃভচন্ডত ওলয, চওন্তু অচন রংওালযয ভুক্তালও নয়নাচবযাভ 

ওলযলঙন।‛ 

চুয়ুনা ফলরলঙনঃ তায যঙলর অবু্দর ভাচরলওয আলন্তওার লর চতচন যঙলরয বুয়ী প্রংা ওলযন। ভুচরভা 

ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, চতচন চীচফত থাওলর চও তাৌঁলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলতন ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚ওঔলনাআ না।‛ ভুচরভা ফরলরন, ‚তালর এলতা প্রংায থ ৃচও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚লযয 

ওালঙ য প্রংচত য়ায় অভায দৃচষ্টলত য প্রংনীয়। ওাযণ চতায দচৃষ্টলত যঙলর প্রংায যমাকয।‛ 

কাান ফলরলঙনঃ এও ফযচক্তয ঈলদ প্রাথনৃায যপ্রচক্ষলত চতচন ফরলরন, ‚অল্লালও বয় ওলযা অয তায 

অলদ যভলন ঘলরা। চতচনআ যতাভায ভুচফত দূয ওলয চদলফন।‛  

অফু ঈভয ফলরলঙন, ‚তায ওালঙ ঈাভা চফন মালয়লদয ওনযা এলর চতচন ম্মানালথৃ তালও বযথৃনা োন 

ওলয চনলচয অলন ফলত চদলয় তায াভলন চকলয় ফলন অয চতচন মা ঘান তাআ তালও চদলয় যদন।‛ 

ািাচ চফন অনয়াা ফলরলঙনঃ ভাযয়ান ফংলয চওঙু যরাও এওচত্রত লয় ঔরীপায ালথ যওৌতওু ওযায 

চদ্ধান্ত চনলরা। ঔরীপায ওালঙ এল এওচন যঙ্গযলয ওথা ফরলর ঔরীপা তায চদলও তাওালরন। অলযওচন 

নুরূ যাত্মও ওথা ফরায় চতচন ফরলরন, ‚যতাভযা চখনয চফললয় এওভত লয়লঙা,  মা ন্তলয চংা  

খৃণায চন্ম চদলফ। বালরা লফ মচদ যতাভযা ভলফত লয় ওুযঅন চতরায়াত ওলযা, চতরায়াত যলল াদী 

যীপ াি ওলযা, এযয াদী চনলয় কলফলণা ওলযা।‛ 

অয়া চফন ভঅুচফয়া চফন ওুযযা ফলরলঙন, ‚চতচন এও ননয লঘতন ওাচযকয। তায চনওি যওান যভচন চঙর 

না, যভচন ঙাোআ চতচন চনুণ ওাচযকযীয ওাচযভা যদচঔলয়লঙন।‛ 

অভয চফন াপচ ফলরলঙন, ‚যওান ভুরভালনয ওথায় চফনু্দ চযভাণ ওরযাণ চনচত থাওলর তা ঈচেলয় চদলত 

চতচন অভালও চনললধ ওলযলঙন।‛  

আয়াআয়া কাানী ফলরলঙনঃ এওফায অচভরুর ভুচভনীন ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরও ওতৃওৃ প্রদত্ত 

ধভৃতযাকীয প্রচত অলযাচত াচতর  ঈভয চফন অবু্দর অমীম এবালফ স্থচকত ওলযন যম, য তফা না ওযা মৃন্ত 

তালও ফন্দী ওলয যাঔা লফ। ুরায়ভালনয ওালঙ ধভৃতযাকী যরাওচিলও ঈচস্থত ওযা লর চতচন ফরলরন,  
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‚যতাভায ফক্তফয চও ?‛ যরাওচি ঈত্তলয ফরলরা, ‚য াীয যঙলর াী, চও চালনালত ঘা তচুভ ?‛ এ ওথা 

শুলন ঈভয চফন অফদুর অমীমলও ুরায়ভান ফরলরন, ‚এয ফযাালয অনায চবভত চও ?‛ চতচন চফলয়চি 

চনযীক্ষণ ওযলর যরাওচি অফায ভ্রষ্ট ওথা ফরলরা। এফায ঈভয চফন অবু্দর অমীম নীযফ লয় যকলরন। 

ুরায়ভান ফরলরন, ‚অচন ফরুন, অচভ অনায ঈয চনবৃয ওযচঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অভায চবভত 

লরা, অচন তালও কাচর চদন।‛ ুরায়ভান ফরলরন, ‚এিা য় না।‛ এযয ুরায়ভান যরাওচিলও তযায 

অলদ চদলরন।  

ঈভয চফন অবু্দর অমীম যঔান যথলও যফচযলয় এলর চথভলধয ঔাচরদ নাভও লযয প্রধান চুর ওভওৃতাৃয 

ালথ াক্ষাত য়। ঔাচরদ ফরলরা, ‚অচন ঔরীপালও যম যাভৃ চদলয়চঙলরন, তালত অভায বয় লয়চঙলরা 

যম, চতচন ভলন য় অনালওআ তযায অলদ চদলফন।‛ ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফরলরন, ‚অভালও তযায 

অোপ্রাপ্ত লর তুচভ চও ওযলত ?‛ ঔাচরদ ফরলরা, ‚লঙ্গ লঙ্গ কদৃান ঈচেলয় চদতাভ।‛  

ঈভয চফন অবু্দর অমীম ঔরীপা ভলনানীত য়ায য প্রধান চুর ওভওৃতাৃ ঔাচরদ তায াভলন এল 

দাৌঁোলর চতচন ফরলরন, ‚ঔাচরদ, যতাভায তলরায়ায যযলঔ দা।‛ এযয চতচন তাৌঁলও ফযচত চদলরন অয 

তায চনয দুয়া ওযলরন। এযয চতচন ুচর চপাযলদয ভধয যথলও অভয চফন ভুাচচয অনাযীলও যডলও 

ফরলরন, ‚য অভয, অল্লায ওভ, আরাভ ঙাো যতাভায ালথ অভায অত্মীয়তায যওান ম্পওৃ যনআ। 

অচভ শুলনচঙ তচুভ চধও চযভালণ ওুযঅন যীপ চতরায়াত ওলযা। অচভ যতাভালও এভনবালফ নাভাম 

েলত যদলঔচঙ যম, ভলন য় তুচভ যওান ভানুল ন। তায ঈয তচুভ অনায, তচুভ এ তলরায়ায তুলর না। 

অচ যথলও অচভ যতাভালও প্রধান চুর ওভওৃতাৃ ভলনানীত ওযরাভ।‛  

যায়ালয়ফ ফলরলঙন, তায যঙলর অবু্দর ভাচরও ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ চকলয় ফরলরন, ‚অচভরুর 

ভুচভনীন, অচন অনায প্রচতারলওয এওান্ত নকুত। চতচন মচদ অনালওয প্রশ্ন ওলযন যম, তচুভ 

যরাওলদয চফদঅত ওযলত যদলঔ চফদঅত প্রচতলযাধ অয ুন্নত প্রচতষ্ঠায চনয চও দলক্ষ চনলয়চঙলর,  

তালর অচন চও চফাফ চদলফন ?‛ চতচন এ প্রশ্ন শুলন ঔুফ ঔুচ লয় ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা যতাভায প্রচত 

যভ ওরুন অয ঈত্তভ প্রচতদান চদন। ফৎ, ভালচ চফদঅত ঙচেলয় োয় ুন্নত তচরলয় যকলঙ। এ ফস্থায় 

চফদঅত প্রচতলযালধ ভরু প্রান্তলয ঔুলনয নয ফলয় চদলত ঘাআ না। অল্লায ওভ, এও চফনু্দ যক্ত ছযালত 

অচভ প্রস্তুত নআ। চফদঅত প্রচতত অয ুন্নত প্রচতষ্ঠায চযচস্থচত অভায চীফলন যমন না অল।‛  

অদী চফআন পচর ফলরলঙনঃ অচভ ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও এও বাললণ ফলরলত শুলনচঙ, ‚য যরাওওর, 

অল্লালও বয় ওলযা অয ারার লথ চযচমলওয নুিান ওলযা, যতাভালদয বালকয চযচমও থাওলও াালেয 

ঘূো চওংফা বকুবৃ যথলও লর তা যফযা ওযা লফআ।‛ 

অমায ফলরলঙন, ‚অচভ এওফায তাৌঁলও যরাআ ওযা চাভা লয ঔুৎফা চদলত যদলঔচঙ।‛  

অবু্দল্লা চফন অরা ফলরলঙনঃ চতচন চধওাং চুভঅয ঔুৎফা শুরুয অলক এ ফাওযগুলরা াি ওযলতন “   
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 فَل لَا ٠ٙذٖ ِٓ ٌٕب اػّب ع١بد ِٚٓ أفغٕب ششٚس ِٓ ثبهلل ٚٔؼٛر ٚٔغزغفشٖ ٚٔغزؼ١ٕٗ ٔحّذٖ لَا اٌحّذ

 ػجذٖ ِحّذ اْ ٚاشٙذ ٌٗ ّلعش٠ه ٚحذٖ لَا اّل اٌٗ ّل اْ ٚاشٙذ ٌٗ ٘بدٜ فَل ٠ضٍٍٗ ِٚٓ ٌٗ ِضً

لَا ٠ؼص ِٚٓ سشذ فمذ ٌٗ ٚسعٛ لَا ٠طغ ِٓ ٚسعٌٛٗ  

অয এ অয়াত চতরায়ালতয ভাধযলভ ঔুৎফা যল ওযলতন “   

َٞ  ٠َب َٓ  ِػجَبِد َِّز٠ ا اٌ ٝ   أَْعَشفٛ  ُْ  َػٍَ ِٙ ا َّل  أَٔف ِغ ٓ رَمَْٕطٛ  خِ  ِِ َّ ْح ِٗ  سَّ َـّ اٌٍ  

‚য অভায ফান্দাযা, মাযা চনলচলদয ঈয মুরুভ ওলযলঙা যতাভযা অল্লায যভত যথলও চনযা লয়া না।‛ 

(ূযা অম- মুভায, ৩৯ : ৫৩) 

াচচফ চফন ঔরীপা ফযচাভী ফলরনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীলময চঔরাপতওালর তায এও বাললণ অচভ 

ঈচস্থত চঙরাভ। চতচন ফরলরন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অয তায (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) দুআ ঘয ওতৃওৃ প্রফচততৃ োআ এওভাত্র এওভাত্র চিও থ, এ লথ চীফন চযঘারনা ওযলত 

লফ, অয এয চফযীত ওর থ  ভত চযতযাচয।‛ (অফু নাইভ) 

আফযাীভ চফন অফু অয়রায় ফযাত চদলয় আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ইলদয চদন যরালওয তায ওালঙ 

এল তাৌঁলও ারাভ চাচনলয় ফরলতা, ‚অল্লা অভালদয ওফুর ওরুন।‛ চফালফ চতচন তাআ ফরলতন।  

চুয়ূনা ফলরলঙনঃ অভয চফন ওালয় ুওুনীলও যনাচত ওলয যপ্রযলণয প্রািালর চতচন তালও এআ ফলর নীত 

ওযলরন যম, য নকযীয বালরা যরাওলদয যাভৃ চনলফ অয দুশ্চচযত্রলদয যথলও ভকু্ত থাওলফ, তাৌঁলদয 

ত্রুচিগুলরা ক্ষভা ওলয চদলফ। অয মচদ প্রথলভআ তালদয প্রচত ালনয ঔেক ঈলত্তারন ওলযা, তলফ তাযা 

ন্তুষ্ট  চফযক্ত লয় াচরলয় মালফ, যতাভায দায়ালতয অফান তালদয ওালন যৌৌঁঙলফ না। এচনয ভধযফতীৃ 

ো ফরম্বন ওযলফ, মালত তাযা যতাভায সফচষ্টয ফুছলত ক্ষভ য় অয যতাভায ওথা যালন।  

ালয়ফ চফন ভুাম্মদ ফলরলঙনঃ এওফায যঔাযাালনয ানওতাৃ চাযা চফন অবু্দল্লা ঔরীপায ওালঙ এ ভলভৃ 

চঘচি চরঔলরন “  ‚অচভরুর ভুচভনীন, ঔুযাানফাী রাআনঘুযত লয়লঙ। তলরায়ায ঙাো তাৌঁলদয চিও লথ 

অনা িফ নয়। ঔরীপায যফতীৃ চনলদৃলয লক্ষায় যআরাভ।‛ ঈভয চফন অবু্দর অমীম প্রাপ্ত লত্রয 

চফালফ চরঔলরন, ‚তচুভ চিও চফলয় ঈরচব্ধ হ ওলযাচন। তলরায়ায ঙাো যঔাযাানফাী ৎলথ অলফ না -  

এ ধাযণা ম্পূণৃ ভ্রান্ত। নযায়যায়ণতা অয তযফাচদতা এভন এওচি চফলয়, মায ংপষ্লৃ অলর এভচনলতআ 

তাযা চিও লথয িান ালফ। তাআ তালদয ভালছ নযায়যায়ণতা, ততা অয তযফাচদতায ভচভা প্রঘায 

ওলযা।‛ 

ঈভাআয়যা চফন মালয়দ ওযী ফলরলঘন, ‚চতচন অভায যথলও চঘচি চরলঔ যনফায ভয় এ দুয়া েলতন -  য 

অল্লা, অচন যনায যাধ ভাপ ওরুন।‛  
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াচর চফন চালফয ফলরলঙনঃ খিনাক্রলভ চতচন অভায প্রচত যাক ওযলর অচভ ফররাভ, ‚অচভ যওান এও গ্রলে 

যদলঔচঙ, তরুণ ফাদালদয যাক যথলও ভুক্ত থাওলত ফরা লয়লঙ।‛ এযয তায যাক িান্ডা লর অচভ তায 

চনওি ক্ষভা ঘাআরাভ। চতচন ফরলরন, ‚য াচর, যযলক যকলর যতাভায এ ওথা ফযআ অভালও ভলন ওচযলয় 

চদলফ।‛  

অবু্দর াওীভ চফন ভুাম্মদ ভাঔমুভী ফলরলঙনঃ এওচদন চাযীয চফন ঔাতপী াক্ষালতয চনয ঈভয চফন অবু্দর 

অমীলময ওালঙ এল াক্ষালতয নভুচত না যলয় ফরলরন, ‚অচভ যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ালথ ওথা ফলরচঙ।‛ এযয নুভচত যলয় চাযীয এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন -  ‚যআ চফত্র ো 

-  চমচন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ যও াচিলয়লঙন অয চঔরাপলতয ভনলদ নযায়যায়ণ 

যনতালও ভাীন ওলযলঙন, চতচন তযাঘালযয প্রচতলযাধও অয ালভযয ুযচব ঙোলনাওাযী। অচভ অনায 

ওালঙ তাোতাচে চওঙ ুম্পদ প্রাথৃনা ওযচঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚ওুযঅন যীলপ যদলঔচঙ যাষ্ট্রীয় যওালাকালয 

যতাভায যওান ও যনআ।‛ চাযীয ফরলরন, ‚অচভরুর ভচুভনীন, ওুযঅন যীলপ অভায লওয ওথা ঈলল্লঔ 

যলয়লঙ, ওাযণ অচভ ভুাচপয।‛ ফললল চতচন চনচ তচফর যথলও ঞ্চা চদনায দান ওযলরন।  

যতৌচযয়াত গ্রলে যলয়লঙঃ াযীম চফন ঈভান যাচী চতায ালথ ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ওালঙ যকলর চতচন 

তায চতালও ফরলরন, ‚যতাভায যঙলরলও পওুাালয় অওফলযয (চফঘাযচতয) চক্ষা দান ওযলফ। অয লল্প 

তচুষ্ট  ভুরভানলদয ওষ্ট না যদয়া চফঘাযচতয প্রধান চক্ষা।‛ 

আফলন অফী াচতভ স্বযচঘত তাপীয গ্রলে ভুাম্মদ চফন ওাফ ওাযতীয ফযাত চদলয় চরলঔলঙনঃ এওচদন ঈভয 

চফন অবু্দর অমীম অভালও যডলও নযায়যায়ণতায ংো চালনালত ঘাআলর অচভ ফররাভ, ‚অচন ভান 

এও চফললয়য থৃ চচলে ওলযলঙন। ফয়ল ফে ভচরায ালথ ফাফায ভলতা, যঙাি যভলয়লদয ালথ ভলতা অয 

ভফয়ী যভলয়লদয ালথ চনলচয বাআলয়য ভলতা অঘযণ ওযা, যীয যবলদ যাধীয াচতর  যদয়া অয 

ফযচক্তকত যক্রালধ নযলও ওষ্ট না যদয়াআ লরা নযায়যায়ণতা। অয এ ীভা চতক্রভ ওযািা লরা চরুুভ।‛ 

ভুান্নাচপ গ্রলে মুযীয ফযাত চদলয় অবু্দয যািাও চরলঔলঙন, ‚চতচন াও ওযা ঔাফায যঔলর মু ওলয 

শুওচযয়া অদায় ওযলতন।‛ 

ীফ ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, ঈভয চফন অবু্দর অমীম ফলরলঙন, ‚যম ওথালও অভর চললফ কণয ওলয য 

ওভ ওথা ফলর।‛  

মাাফী ফলরলঙনঃ তায চঔরাপতওালর বাকযলও স্বীওাযওাযী এওচি দলরয অচফবৃাফ লর চতচন তালদয তফা 

ওযলত ফরলরন। তাযা ফরলরা, ‚অভযা থভ্রষ্ট চঙরাভ, অভালদয চদায়াত ওলযলঙন অচন।‛ চতচন দুয়া 

ওযলরন, ‚য অল্লা, মচদ তালদয ওথা তয য় তলফ বালরা, নতুফা তালদয াত া যওলি শুলর ঘচেলয় 

চদন।‛ তাযা চনলচলদয চফশ্বাল ির যআলরা। যফতীৃলত চাভ চফন অবু্দর ভাচরও তঔলত অীন লয় 

তালদয াত া যওলি শুলর ঘোন।  
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ফনূ ঈভাআয়যায ঔরীপাকণ তালদয চববাললণ অরী (যাঃ) এয ালন দ্ধতযূণৃ ঈচক্ত ওযলতন। ঈভয চফন 

অবু্দর অমীম ওলিাযবালফ এ প্রথা চনচলদ্ধ ওলযন অয প্রালদচও ানওতাৃলদয ওালঙ ওিুচক্তয চযফলত ৃ

তালদয চববাললণ এ অয়াত চতরায়ালতয চনয চরচঔত পযভান ািান “  

 َّْ َٗ  ئِ َـّ ِ ش   اٌٍ ِْ  ثِبٌَْؼْذيِ  ٠َأْ ْحَغب اْْلِ ئ٠ِزَبءِ  َٚ ٝ   ٞرِ  َٚ ٝ   اٌْم ْشثَ ََْٕٙ٠ َٚ  ِٓ َٕىشِ  اٌْفَْحَشبءِ  َػ  ّ اٌْ َٚ  ِٟ اٌْجَْغ َٚ   ۖ  ُْ ُْ  ٠َِؼظ ى  َّى   ٌََؼٍ

 َْ ٚ  رََزوَّش 

‚অল্লা নযায়যায়ণতা, দাঘযণ অয অত্নীয়- স্বচনলও দান ওযায চনলদৃ যদন এফং চতচন িীরতা,  

ঙ্গত ওাচ অয ফাধযতা ওযলত চনললধ ওলযন1 চতচন যতাভালদয ঈলদ যদন মালত যতাভযা স্মযণ 

যালঔা।‛ (ূযা অন-নার, ১৬ : ৯০) 

চতচন ঔরীপা য়ায অলক লনও ওচফতা যঘনা ওলযন। তায ফহু ওাফয  ঘযণূি চনশ্রুচতয ালথ চভল 

এওাওায লয় যকলঙ। 

ারাফা ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন ঔাত্তাফ (যাঃ), ঈভান কনী (যাঃ), অরী (যাঃ), ভাযয়ান চফন াওাভ অয 

ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ভাথায় ঘুর চঙর না।‛ 

মুফালয়য চফন ফাওায ফলরলঙনঃ এও ওচফ পালতভা চফনলত অবু্দর ভাচরলওয ালন এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন -  

‚অচন ঔরীপায ওনযা, ঔরীপায পপু,ু ঔরীপালদয যফান অয ঔরীপায ত্নী।‛  

মুফালয়য ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীলময স্ত্রী পালতভা চফনলত অবু্দর ভাচরলওয ৃচথফীয অয যওান 

নাযী এভন চঙলরন না।‛ গ্রেওায ফলরন, ‚অভায মুক মৃন্ত এভন ওাঈলও যদচঔচন।‛ 

 

আলন্তওার 

অআয়ুফ ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত ঈভয চফন অবু্দর অমীমলও ফরলরন, ‚অচন ভদীনায় ঘলর অলর যঔালন 

অনায ভৃতুয লফ, তালর যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াল যচা অতালয ঘতথু ৃস্থালন 

অনালও ভাচত ওযা লফ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, যঔানওায ওদায ভলন ওযািাআ লফ 

চনলচয চনয ফে াচতর ।‛ 

য়ারীদ চফন চাভ ফলরলঙন, চতচন ুস্থতায চনয যওান লধ যফন ওযলতন না। চতচন ফলরন, চফল 

ঔায়ালনায ভয় মচদ অভালও ফরা লতা, অচন চনলচয ওালনয রচত পষ্ৃ ওরুন, থফা এ ুকিীয ঘ্রাণ 

চনন, অয এিা লরা অনায যযালকয লধ -  তফু অচভ তা ওযতাভ না। 

ঈফালয়দ চফন াান ফলরলঙন, ভৃতুযয অক ভুূলত ৃচতচন ওরলও ঘলর যমলত ফরলরন। ওলরআ ঘলর 

যকলর যারও ভুচরভা অয স্ত্রী পালতভা দযচায় ফল যআলরন। তাযা শুনলরন যম, চতচন ফলরলঙন -  
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‚ুস্বাকতভ, অল্লায নালভ অুন।‛ তাযা ফলরন, অকন্তুওকণ ভানুল নন, চীন নন। এযয চতচন এ 

অয়াত চতরায়াত ওযলরন “   

ا٢ِْخَشح   اٌذَّاس   رٍِْهَ   

‚এিা লরা অচঔযালতয (চঘযাচন্তয) খয …‛ (ূযা অর- ওাা, ২৮ : ৮৩) 

এযয চতচন আলন্তওার ওলযন।  

চাভ ফলরলঙনঃ তায আচন্তওালরয ংফাদ শুলন াান ফযী ফরলরন, ‚ৃচথফীয লফৃাত্তভ যরাওচিয আচন্তওার  

লরা।‛  

ঔাচরদ যফয়ী ফলরলঙনঃ অচভ যতৌযাত গ্রলে লেচঙ, ঈভয চফন অবু্দর অমীলময চনয নলবাভন্ডর  বূভন্ডর 

ঘচল্ল চদন ওাৌঁদলফ।  

আঈুপ চফন ভাচরও ফলরলঙনঃ অভযা তায ওফলযয ভাচি ভান ওযায ভয় অওা যথলও এও িুওলযা ওাকচ 

লে, মালত চরঔা চঙর ” ‚চফচভল্লাচয যাভাচনয যাীভ। অল্লা তাঅরায ক্ষ যথলও ঈভয চফন অবু্দর 

অমীমলও চাান্নাভ যথলও চযত্রাণ যদয়া লয়লঙ।‛ 

ওাতাদা ফলরলঙনঃ ঈভয চফন অবু্দর অমীম চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওাযী আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরলওয ওালঙ 

এওচি ত্র চরলঔন, ত্রচি চনম্নরূ “  

চফচভল্লাচয যভাচনয যচভ, 

এ ত্র অল্লায ফান্দা ঈভলযয ক্ষ যথলও আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরলওয প্রচত। যতাভায ঈয প্রাচন্ত ফতীণৃ 

যাও। অচভ যআ প্রচতারলওয প্রংা ওযচঙ, মায যওান প্রচতারও যনআ। এযয, অচভ অচ ভৃতুযয 

ভুলঔাভুচঔ দাৌঁচেলয় এ চঘচি চরঔচঙ। অচভ চাচন যম, দুচনয়া অয অচঔযালতয ভাচরও ওতৃওৃ অভায চঔরাপত 

ম্পলওৃ অচভ চচোচত লফা। অয এভন যওান ওাচ যনআ মা তায লকাঘলয ওলযচঙ। চতচন মচদ অভায প্রচত 

ন্তুষ্ট যান, তলফ ুঔ  ওরযালণয িান ালফা এফং ভান  ম্মান যথলও ভুচক্ত ালফা। অয চতচন মচদ 

রুষ্ট থালওন, তলফ অচভ ধ্বং  চফধ্বতর  লফা। অচভ অল্লা তাঅরায ওালঙ প্রাথনৃা ওযচঙ -  চতচন চনচ 

ওরুণা চদলয় অভালও চাান্নালভয াচতর  যথলও ভচুক্ত চদন অয অভায প্রচত দয়াপ্রফণ লয় চান্নাত দান ওরুন। 

তচুভ অল্লালও বয় ওযলফ, প্রচাওুলরয ফযতা ভানলফ অয অভায য  ল্প চওঙ ুচদন তুচভ চীচফত থাওলফ। 

(অফু নাইভ) 

১০১ চচযীয যমফ ভালয চফ থফা ৌঁচঘ তাচযলঔ উনঘচল্ল ফঙয ঙয় ভা ফয়ল চতচন আলন্তওার ওলযন। 

ফনূ ঈভাআয়যা তাৌঁলও চফল ঔাআলয় ীদ ওলয যদয়। চতচন তযাঘালযয ভাধযলভ চচৃত ওর ম্পদ ফালচয়াপ্ত 

ওযায ভাধযলভ ফনূ ঈভাআয়যায ঈয ওযালযা ওলযচঙলরন। তলফ চফলয়চি চতয ওযায চনয ফালচয়াপ্তওৃত 

ম্পদগুলরায যক্ষণালফক্ষলণয দাচয়ত্ব তালদয ঈযআ চঙর।  

www.almodina.com



 

 

ভুচাচদ ফলরলঙনঃ অভালও যডলও চতচন ফরলরন, ‚অভায ম্পলওৃ যরাওলদয ধাযণা চও ?‛ অচভ ফররাভ, 

‚অনালও চাদু ওযা লয়লঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚না, এ ওথা চভথযা। অভালও চফল ঔায়ালনা লয়লঙ, অয 

অভালও যম ভয় চফল ান ওযালনা য়, য ভয় ম্পলওৃ অচভ চাচন।‛ চতচন তঔনআ যকারাভলও (লম 

তাৌঁলও চফল ঔাআলয়চঙলরা) যডলও ফরলরন, ‚যতাভায প্রচত অপলা, যতাভালও এ ওাচ ওযলত যও প্রলযাচঘত 

ওলযলঙ ? যওন অভালও চফল ান ওযালর ?‛ য ফরলরা, ‚অভালও স্র চদনায যদয়া লয়লঙ অয অমাদ 

ওলয যদয়ায প্রচতশ্রুচত যলয়লঙ।‛ চতচন চদনাযগুলরা অনলত ফরলরন, এযয যগুলরা চনলয় চতচন ফাআতরু 

ভালর চভা ওলয চদলয় যকারাভলও ফরলরন, ‚এঔান যথলও এভনবালফ াচরলয় মা যমন যওঈ যতাভালও 

যদঔলত না ায়।‛  

তায চঔরাপতওালর যমফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন -  অফু ঈভাভা চফন র চফন 

ানীপ, ঔালযচা চফন মালয়দ চফন ালফত, াচরভ চফন অফুর চঅুদ, ফয চফন াইদ, অফু ঈভান নাদী,  

অফুর মা প্রভুঔ। 
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আয়াচমদ চফন অব্দরু ভাচরও চফন ভাযয়ান 

 

আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান চফন াওাভ অফু ঔাচরদ ঈভুয়ী দালভওী ৭১ চচযীলত চন্মগ্রণ 

ওলযন। তায বাআ ুরায়ভান চফন অবু্দর ভাচরলওয ীয়ত নুমায়ী ঈভয চফন অবু্দর অমীলময য চতচন 

ভনলদ অীন যান। 

অবু্দয যভান চফন মালয়দ চফন অরাভ ফলরলঙন, ‚চতচন ঔরীপা য়ায য ঈভয চফন অবু্দর অমীলময 

দাঙ্ক নুযণ ওলয ঘরায যখালণা যদন। চওঙচুদন এবালফ ঘরায য ঘচল্ল চন ফৃদ্ধ যরাও এল াক্ষয চদলয়  

ফরলরা, ঔরীপায মা আলি তা ওযলত াযলফন। তায প্রচত যওান াচতর  যনআ, তাৌঁলও যওান চফাফচদচ ওযলত 

লফ না।‛ 

আফলন ভাচশুন ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ভৃতুযয ভয় আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরও ওভ ওলয 

ফলরন “  ‘অল্লা তাঅরায প্রচত ঈভয চফন অবু্দর অমীলময যম ভুঔালচক্ষতা চঙর, অভায তায যঘলয় যফী 

থাওলফ।’ চতচন ঘচল্ল চদন তাৌঁলও ূণৃ নুযণ ওলযন, এযয তায থ যথলও লয দাৌঁোন।‛  

ারীভ চফন ফীয ফলরলঙন, ‚ঈভয চফন অবু্দর অমীম চীফলনয চন্তভ ভুূলত ৃআয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরলওয 

প্রচত এ ীয়তনাভা চরলঔ মান -   

‚অারাভু অরাআওভু। এযয, অভায ফস্থা ম্পলওৃ অচভ চাচন। ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয ঈম্মলতয দাচয়ত্ব ম্পলওৃ অল্লা তাঅরালও বয় ওযলফ। তুচভ চৃথফীলত এভন যরাও ালফ, মাযা 

যতাভায প্রংা ওযলফ না1 অয এভন যরাও যতাভায প্রচত চৃত লফ, মাযা যতাভালও ক্ষভা ওযলফ না। 

যতাভায প্রচত ারাভ।‛ 

১০২ চচযীলত আয়াচমদ চফন যভারাফ চঔরাপত দঔলরয লেমন্ত্র ওযলর ভারাভা চফন অবু্দর ভাচরও চফন 

ভাযয়ান তালও প্রচতত  যাচচত ওলয ওাযফারায চনওিফতীৃ অওীয ঞ্চলর তযা ওলযন।  

আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরও ১০৫ চচযীলত আলন্তওার ওলযন।  

তায চঔরাপতওালর যমফ রাভা ভাালয়ঔ আলন্তওার তাযা লরন -  মাও চফন ভামাচভ, অদী চফন যতাত,  

অফুর ভুতায়ািীর নাচী, অতা চফন আয়াায, ভুচাচদ, আয়াআয়া চফন তাফ (ওুপায চফঔযাত চক্ষও),  

ঔাচরদ চফন ভাঅদান, াঅফী (আযালওয প্রঔযাত অলরভ), অবু্দয যভান চফন াান চফন াচফত, অফু 

ওারাফাতরুচাযভী, অফু ফাযদা চফন অফু ভূা অঅযী প্রভুঔ। 
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চাভ চফন অব্দরু ভাচরও 

 

চাভ চফন অবু্দর ভাচরও অফুর রীদ ৭০ চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন। তায বাআ আয়াচমদ চফন অবু্দর 

ভাচরলওয য চঔরাপলতয তঔলত অীন ন।  

ভুঅফ মুফায়যী ফলরলঙন, ‚এওচদন অবু্দর ভাচরও স্বলে যদলঔন, চতচন ভচচলদয চভযালফ ঘাযফায প্রস্রাফ 

ওযলঙন। াইদ চফন ভুালয়যফলও এয ফযাঔযা চচলে ওযা লর চতচন ফরলরন -  অনায ঘায ুত্র ফাদা 

লফন। অয চাভ লরন তালদয ভলধয ফৃলল ফাদা।‛ 

চতচন ঔুফআ লঘতন অয োনফান ফযচক্ত চঙলরন। ম্পদচি সফধ োয় ঈাচচৃত চওনা -  এ চফললয় ঘচল্ল 

াক্ষী ঙাো চতচন তা যাষ্ট্রীয় যওালাকালয ন্তবুৃক্ত ওযলতন না।  

অভায়ী ফলরলঙন, ‚অচভ এও যরাওলও চালভয ালথ চফতওৃ ওযলত যদঔরাভ। চাভ তাৌঁলও ফরলঙন “  

‘চনলচয ঔরীপালও এ ওথা ফরায চনয তুচভ ঈমুক্ত ন।’ ‛  

এওচদন এও ফযচক্তয প্রচত যযলক চকলয় চতচন ওভ ওলয ফরলরন, ‚যতাভলও যফত্রাখাত ওযলত অভায ভন 

ঘাআলঙ।‛  

াফার চফন ভুাম্মাদ ফলরলঙন, ‚ঔরীপালদয ভলধয চাভ নফধ যক্তাত খিালনালও চধও খৃণা ওযলতন।‛ 

াপী ফলরলঙনঃ ম্পূণ ৃচঘন্তাভুক্ত ফস্থায় চতচন তায নফচনচভৃত প্রাালদ এওচি চদন চতফাচত ওযায 

চবপ্রায় যালণ ওযলরন। দুুলয ীভান্ত এরাওা যথলও এও বীচতপ্রদ ংফাদ এলর ‚এভন এওচি ধন 

যরাভ না‛-  এ ভন্তফয ওলয চতচন চনলম্নাক্ত ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযলরন। ঈলল্লঔয, তায এ ওচফতা ঙাো চদ্বতীয় 

যওান ঈচক্ত ংযচক্ষত যনআ।  

(ওচফতায থৃ) ‚ওাভনায দাত্ব ওযলত না ঘাআলর ওাভনায স্থর যতাভালও চফদ্ধ ওযলফ।‛  

চতচন ১২৫ চচযীয যচফঈর অচঔয ভাল আলন্তওার ওলযন।  

তায চঔরাপলতয প্তভ ফললৃ যযাভ, ষ্টভ ফললৃ ানচাযা অয দভ ফললৃ চযানা তর কত য়।  

তায ানাভলর ালরভ চফন অবু্দল্লা চফন ঈভয, তাঈ, ুরায়ভান চফন আয়াায, আফলন অব্বালয যকারাভ 

আওযাভা, ওালভ চফন ভুাম্মাদ চফন অফু ফওয চদ্দীও, াভচযও ওচফ ওাীয, ভুাম্মদ চফন ওাফ অর-

ওাযমী, াান ফযী, ভুাম্মাদ চফন চযীন, অফুর যতাপালয়র, অভয চফন য়াারা (চতচন ফৃলল াাফী 

চললফ ওলরয য আলন্তওার ওলযন), চাযীয, চপযলচাও, ভুঅচফয়া চফন চওযতা, ভাওহুর, অতায চফন অফু 

চযফা, অফু চাপয, াফ আফলন ভানফা, াওীনা চফনলত হুাআন, ওাতাদা, আফলন ঈভলযয যকারাভ নালপ,  
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চচযয়ায চফঔযাত চক্ষও আফলন অলভয, ভিা যীলপয ম্মাচনত চক্ষও আফলন ওাীয, ালফত অর- ফানানী,  

ভাচরও চফন চদনায, আফলন ভুচ, আফলন চাফ মযী প্রভুঔ ভণীলীকণ আলন্তওার ওলযন। 

আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ আফযাীভ চফন অফু অয়রা ফলরলঙন, ‚চাভ অভালও লযয যাচস্ব 

অদালয়য প্রতর াফ চদলর অচভ তা প্রতযাঔান ওযায় চতচন বীলণ ক্ষবু্ধ হ লরন। অভায প্রচত যচক্তভ ঘক্ষুদ্বলয়য তীক্ষ্ণ 

দৃচষ্ট চনলক্ষ ওলয ফরলরন, ‘যতাভায মা ঔুচ ওযলফ।‘ অচভ তৎক্ষণাৎ অয যওান ঈত্তয চদরাভ না। যক্রাধ 

প্রচভত লর নুভচত চনলয় ফররাভ, ‘অচভরুর ভচুভনীন, অল্লা তাঅরা ওুযঅন যীলপ ফলরলঙন - অচভ 

নলবাভন্ডর, বূভন্ডর অয ফৃতভারালও যনতৃত্ব দালনয চনলদৃ চদলর তাযা তা প্রতযাঔযান ওলয। এলত অল্লা 

তাঅরা তালদয প্রচত রুষ্ট, ন্তুষ্ট (লানচন) অয তালদয ঈয ফর প্রলয়াক ওলযনচন। অয অচভ তা 

প্রতযাঔান ওযায় অচন যওন অভায প্রচত চফযক্ত  ভনঃক্ষুণ্ণ লফন ?‛ এ ওথা শুলন চতচন যল ঈিলরন অয 

অভালও ক্ষভা ওলয চদলরন।  

ঔাচরদ চফন াপয়ান ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ চালভয চতচথ রাভ। চতচন অভায ওালঙ কল্প শুনলত 

ঘাআলরন। অচভ ফররাভ, ‚এও ফাদা নকয ভ্রভলণয ভয় এও প্রাালদয প্রচত অগুর ঈৌঁচঘলয় ফরলরন,  

‘এিা ওায ?’ ফাদায ঘযকণ ফরলরন, ‘ুরতালনয।’ চতচন অফায ফরলরন, ‘অভায ওালঙ মতিুও ুম্পদ 

অলঙ, ৃচথফীয যওান ফাদায ওালঙ যওান ভয় চও তা চঙর ?’ এও প্রাঘীন মুলকয ফলয়াঃফৃদ্ধ অলরলভ দ্বীন 

ফরলরন, ‘অলক অভায ওলয়ওচি প্রলশ্নয ঈত্তয চদলর অচভ এয চফাফ চদলফা।’ ফাদা ফরলরন, ‘ফরুন।’ চতচন 

ফরলরন, ‘অনায ওালঙ যম চযভাণ ম্পদ অলঙ, তা চও অলকয যঘলয় ওলভ মায়চন ? এ ম্পদ চও 

ঈত্তযাচধওায ূলত্র প্রাপ্ত নন ? অনায স্থরাচবচলক্ত চও এ ম্পদ ঈত্তযাচধওায ূলত্র ালফ না ?’ ফাদা 

ফরলরন, ‘অনায চতনচি প্রশ্নআ মথাথৃ।’ চতচন ফরলরন, ‘এ ম্পলদয যভাআ অনালও ি ওলয চদলয়লঙ। যম 

ম্পদ ক্ষয়ীর, যম ম্পলদয এওচি ঈলল্লঔলমাকয ং লনযয তর কত লফ, অয যম ম্পদ ফযয় ওলযলঙন 

তায চাফ লফ।’ এ ওথা শুলন ফাদা চচযত লয় ঈিলরন অয ফরলরন, ‘অচভ ঈত্তয যলয় যকচঙ।’ ফৃদ্ধ 

অলরভ ফরলরন, ‘ফাদাী ওযলত ঘাআলর অল্লা তাঅরায নুযণ ওরুন, নালর তা ফচৃন ওযলত লফ।’ 

ফাদা এ চফললয় াযা যাত চঘন্তা-বাফনা ওলয ওালর ফরলরন, ‘অচভ ফাদাী যঙলে ভরু চফয়াফালন ঘলর 

মায়ায চদ্ধান্ত চনলয়চঙ, অচন অভায লঙ্গ থাওলর ঔুচ লফা।’ এযয তাযা ভৃতুয ফচধ এও াালেয 

াদলদল ফস্থান ওলযন।‛  

এআ খিনা শুলন চাভ এতআ ওাৌঁদলরন যম, তায যঘালঔয াচন দ্বাযা দাচে চক্ত লয় যকলরা। দুআ যঙলরলও 

প্রাচনও দাচয়ত্ব চদলয় চতচন খলযয এও যওালণ ফল আফাদত ওযলত রাকলরন। চতচন ফাআলয মাতায়াত যঙলে 

চদলরন। ঔরীপায এ ফস্থা যদলঔ যালষ্ট্রয উধ্বতৃন ফযচক্তফকৃ ঔাচরদ চফন াপয়ানলও ফরলরন, ‚অচন 

অচভরুর ভুচভনীনলও এভন চও ওযলরন মায প্রবালফ তায চফরাচতা চফদূচযত লয়লঙ ?‛ ঔাচরদ চফন 

াপয়ান ফরলরন, ‚অচভ অল্লা তাঅরায ওালঙ এ ভলভৃ প্রচতশ্রুচতফদ্ধ যম, অচভ যওান ফাদায ওালঙ 

যকলর তাৌঁলও অল্লায বলয়য ওথা ভলন ওচযলয় চদলফা।‛ 
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রীদ চফন আয়াচমদ চফন অব্দরু ভাচরও 

 

রীদ চফন আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান চফন াওাভ অফুর অব্বা ৯০ চচযীলত চন্মগ্রণ 

ওলয।  

য চঙলরা পাচও। আয়াচমদ চফন অবু্দর ভাচরলওয ভৃতুযয ভয় ল্পফয়স্ক য়ায় চাভ ঔরীপা ভলনানীত 

যান। তলফ চালভয য তালও ঈত্তযাচধওাযী চনফৃাচঘত ওযায় চালভয আলন্তওালরয য ১২৫ চচযীয 

যচফঈর অচঔয ভাল য চঔরাপলতয তঔলত অীন য়। 

রীদ চফন আয়াচমদ ৎ, াাক্ত অয ভদয চঙর। চফত্র ওাফা কৃলয ঙালদ ফল ভদ ালনয ভানল জ্ব 

ওযায আিা ওলয। াাঘালযয চনয চনতা তালও ফরুদ্ধ ওলয অয তায চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওলয ১২৬ চচযীয 

চভাচদঈর অচঔয ভাল তালও তযা ওযা য়। 

তালও ফলযালধয ভয় য চনতায ঈলদ্দলয ফলর, ‚অচভ চও যতাভালদয প্রচত নুগ্র ওচযচন ? অচভ যতা 

যতাভালদয ঈয ওলিাযতা ওচযচন। অচভ চও দচযলদ্রয ওরযাণ ওচযচন ? তলফ যওন অভায প্রচত এ তযাঘায ?‛ 

চনতা চফাফ চদলরা, ‚অচন ফআ ওলযলঙন। চওন্তু অনালও তযা ওযায ওাযণ লরা, অচন ভদযায়ী 

অয অল্লা তাঅরা মা াযাভ ওলযলঙন অচন তা ারার ফলর নলুভাদন চদলয়লঙন।‛ 

তালও তযা ওযায য তায চঙন্ন ভাথা আয়াচমদ চফন রীদ চফন অবু্দর ভাচরলওয ওালঙ াচিলয় যদয়া য়। 

আয়াচমদ চফন রীদ চফন অবু্দর ভাচরও তায ওািা ভাথা ফৃায় ছুচরলয় যালঔন। তা যদলঔ রীদ চফন 

আয়াচমলদয বাআ ুরায়ভান ফলরন, ‚অচভ াক্ষয চদচি যম, এ যরাওচি ঔুফআ যফযভ, ভদলঔায অয ফযচবঘাযী। 

য অভায ালথ ভওাচভতায় চরপ্ত লত ঘাআলতা।‛  

ভাঅপী চাযীযী ফলরলঙন, ‚অচভ রীলদয চওঙ ুচীফন ফৃত্তান্ত অয তায ওচফতা ংগ্র ওলযচঙ -  মা 

চফশ্বা, াাঘায অয ফযচবঘালয বযা।‛ 

মাাফী ফলরলঙন, রীলদয চফশ্বা অয ধভৃঘুযচতয চফলয়চি চফশুদ্ধ ফলর প্রভাচণত য়চন। তলফ য ভদ ান 

ওযলতা অয ভওাচভতায় প্রচদ্ধ চঙর। এচনয চনতা চফলদ্রা ওলয অয তালও তযা ওলয। এওচদন ভাদীয 

াভলন এও ফযচক্ত রীদলও ধভৃঘুযত চললফ চবচত ওযলর ভাদী ধভও চদলয় ফরলরন, অল্লা তাঅরা 

যওান ধভৃঘুযত ফযচক্তলও যওালনাচদন চঔরাপলতয ভমৃাদা দান ওলযন না। 

ভাযয়ান চফন অফু াপচ ফলরলঙন, ‚রীদ চঙর ঈৌঁঘু ভালয এওচন ওচফ।‛  

অফুর মানাদ ফলরলঙন, ‚মুযী ফভয় চালভয ওালঙ রীলদয যদাল- ত্রুচিগুলরা তুলর ধলয রীদলও 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত না ওযায যাভৃ চদলতন। চওন্তু চাভ তায ঈলদ গ্রণ ওলযনচন। মুযী রীলদয 

চঔরাপতপ্রাচপ্তয ূলফৃআ আলন্তওার ওলযন, নতুফা রীদ ঔরীপা য়ায য তালও তযাঘায ওযলতা।‛  
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মাও চফন ঈভান ফলরলঙন, ‚চাভ রীলদয ঈত্তযাচধওালযয ভলনানয়ন প্রতযাায ওলয চনচ তু্রলও 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলত ঘাআলর রীদ এ ওচফতাচি চরলঔ চালভয ওালঙ ািালরা “ ‘অচন অল্লা 

তাঅরায চনয়াভলতয শুওচযয়া অদায় ওলযনচন, মচদ তা ওলযন তলফ তায প্রচতদান ালফন। অচভ কবীযবালফ 

রক্ষয ওযচঙ, অচন অভায চববাফওলত্বয চধওায চঙচনলয় চনলত ঘান। অচন লঘতন লর এভনিা 

ওযলতন না। অচন ইলৃাযায়ণ লয় এ ওাচ ওলযলঙন। অপলা, অচন তালদযআ এওচন, মাযা অভায 

যদাল- ত্রুচিয নুিান ওলয আলতাূলফৃ আলন্তওার ওলযলঙন।’ ‛ 

াম্মাদ এও ফণৃনায় ফলরলঙনঃ এওচদন রীলদয ওালঙ দুআচন যচযাচতচফৃোনী এল ফরলরা, ‚অভযা 

নক্ষত্রূঘী যদলঔ যচলনচঙ, অচন অলযা াত ফঙয চীচফত থাওলফন।‛ াম্মাদ ফলরন, অচভ ভলন ভলন 

ফররাভ, রীদলও যধাৌঁওা চদলত াযলর বালরাআ লফ। অচভ ফররাভ, ‚এযা দুআচন তয প্ররা ফওলঙ। 

অচভ যচযাচতচফৃদযায় তালদয যঘলয় চধও চফে। অচভ নক্ষত্রূচঘ যদলঔ যচলনচঙ, অচন অলযা ঘচল্ল ফঙয 

যফৌঁলঘ থাওলফন।‛ এ ওথা শুলন রীদ ভাথা নীঘু ওযলরা অয ফরলরা, ‚তালদয ওথায় অচভ চফভলৃ আচন অয 

যতাভায ফক্তলফয ঈলদ্বচরত আচন। অল্লায ওভ, অচভ চীফন চপ্রয় ভানুললয ভত ম্পদ ঞ্চয় ওযলত ঘাআ। 

অয ফযয় ওযলত ঘাআ চন্তভ চীফলন ঈনীত লয় মাযা ফযয় ওলয তালদয ভলতা।‛ 

ভুনালদ অভলদয এও াদীল যলয়লঙ, এ ঈম্মলতয ভলধয রীদ নালভ এও চলনয অচফবৃাফ লফ, যম এ 

ঈম্মলতয ঈয চপযাঈলনয যঘলয় চধও ওলিাযতা ফরম্বন ওযলফ। 

ভাাচরও গ্রলে পামরলু্লা ফলরলঙন, ‚রীদ চফন আয়াচমদ লরা তযাঘাযী, ঈদ্ধত, থভ্রষ্ট, চভথযা 

থওাযী, তৎওারীন মুলকয চপযাঈন, মুকলেষ্ঠ ভন্দ ভানফ, চওয়াভলতয চদন স্বচাচতলও চাান্নালভয থ 

প্রদৃনওাযী, ওুযঅন যীপ চনলক্ষওাযী, াী অয দুশ্চচযত্রফান।‛ 

াইদ চফন ুরালয়ভ ফলরলঙন যম, আফলন ভুঅচফয়া রীদলও ফরলরন, ‚ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয চযফায ঙাো ওুযাআলদয অয ম্মাচনত ফযচক্তলদয ঙাো ভাযয়ান চযফাযলও ভমৃাদা চদলত 

যঘলয়লঙন।‛ এ ওথা শুলন রীদ ফরলরা, ‚তচুভ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয অত্মীয়লদয 

অভায ঈয ভমৃাদা চদলত ঘা ? ‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ এিালওআ চিও োন ওচয।‛ এযয চতচন এ 

ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন -  ‚অচভ দুভনলদয াভলন তয ওথা ফরলত ঘাআ। অচভ রীলদয চবচাত 

যনালদয যদলঔচঙ, মাযা যালষ্ট্রয ওালচ ঔুফআ র।‛ 
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আয়াচমদ চফন রীদ 

 

আয়াচমদ অফু ঔাচরদ চফন রীদ চফন অবু্দর ভাচরও সনযলদয বাতা ওচভলয় যদয়ায় তালও নালও (ঙ্গীন 

ফা ম্পূণৃ) ঈাচধলত বূচলত ওযা য়। ঘাঘাত বাআ রীদলও তযা ওলয চতচন চঔরাপলতয তঔত চধওায 

ওলযন।  

আয়াচমলদয ভা লরন পযান্দ চফনলত চপলযাচ, চপলযালচয ভা লরন চযায়া চফন চওযায যভলয়, চযায়ায 

ভা লরন ঔাওান ফাদায যভলয়, অয চপলযালচয নানী লরন ওায়ালযয যভলয়। এ চনয চতচন কফৃ ওলয এ 

ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযলতন, ‚অচভ চওযায নাচত, ভাযয়ালনয যঙলর, অয অভায নানা ওায়ায  ঔাওান।‛ 

ারাফী ফলরলঙন, ‚আয়াচমলদয দাদা অয নানা ঈবয় চদও চদও যথলও াচাদা চঙলরন।‛ 

রীলদয তযাওালন্ডয য চতচন এও বাললণ ফলরন, ‚অল্লায ওভ, অচভ কচফৃত  ঈদ্ধত লয় অনালদয 

াভলন অচচন। দুচনয়ায যভা অয াম্রালচযয যরাব অভায যনআ। অল্লা তাঅরা অভায প্রচত ওরুণা না 

ওযলর অচভ গুনাকায লফা। অচভ অনালদয অল্লা তাঅরায চওতাফ অয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয ুন্নালতয প্রচত অফান ওযচঙ। মঔন ারারলও াযাভওাযীলদয অয চফদঅলতয যক্ষওলদয 

অচফবৃাফ লয়লঙ, তঔন চদায়ালতয চনান ুযলনা লয় লেলঙ অয অল্লাবীরুলদয দীচপ্ত চনফৃাচত লয়লঙ। 

ভালচয এ চঘত্র যদলঔ অচভ অচ বীতন্ত্রতর । ন্তলযয ওলিাযতা অয ঘচযলত্রয চতচভযািন্নতা দূয ওরুন। 

অচভ অনালদয চিও  যাচা লথ চপচযলয় চনলত ঘাআ। অচভ এ চফললয় আলতঔাযা ওলযচঙ। অচভ অভায 

অত্মীয় অয ফিুলদয ফরলফা, অল্লা তাঅরা ৃচথফী অয তায ফান্দালদয ভ্রষ্টাঘায যথলও চনযাদ যাঔলফন। 

অল্লা তাঅরা ঙাো অয যওান চক্ত যনআ। চনতা, অচভ অনালদয এওচি আি ফা এওচি াথয থৃীন 

লত চদলফা না -  এ ভানচওতা চনলয়আ অচভ অনালদয যনতা লয়চঙ। ংকৃীত যাচস্ব ংচিষ্ট য- নকলযআ 

ফযয় ওযলফা, মালত অনাযা ভানবালফ ঈওৃত লত ালযন। মচদ এ লত ৃঅনায অভলও ফাআঅত যদন, 

তলফ অচভ অনালদয, অয অনালদয যফা ওযা অভায চনয পযম, অয এ ত ৃযথলও লয দাৌঁোলর 

অভায যওালনা ফাআঅত যনআ। এ দৃচষ্টলওাণ যথলও অভায যঘলয় যওান যমাকয  াী ফযচক্ত থাওলর অনাযা 

তালও ফাআঅত চদন। অয অচভ অনালদয অলক তালও ফাআঅত ওযলফা অয তায অনকুতয ওযলফা। অচভ 

অল্লায ওালঙ অভায অয অনালদয চনয ক্ষভা প্রাথৃনা ওযচঙ।‛ 

ঈভান চফন অফুর অচতওা ফলরলঙন, ‚আয়াচমদ লরন প্রথভ ঔরীপা, চমচন স্ত্র চিত লয় ইদকাল মান। 

তায চঔরাপুতওালর দুলকৃয দযচা যথলও ইদকা মৃন্ত স্ত্র চিত শ্বালযাীয দর যাতর ায় দাৌঁচেলয় 

থাওলতা।‛ 

অফু ঈভান রাআী ওতৃওৃ ফচণৃতঃ ফনু ঈভাআয়যালদয ঈলদ্দলয আয়াচমদ ফরলরন, ‚যতাভযা কান- ফাচনা ফচৃন 

ওলযা। কান ভানুললয রিা ওচভলয় যদয়, ভলনয ওাভনা ফাচেলয় যদয়, ভনুলযত্বলও ধ্বং ওলয যপলর, ুযা  
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ালনয প্রফর আিা চাচকলয় যদয় অয চমনায প্রচত ঈদ্বদু্ধ ওলয। ওাযণ কান চমনায গ্রতর ি। াযলক্ষ নাযীয 

ওলে কান েফণ যথলও চফযত থালওা।‛ 

আফলন অবু্দর াচওভ ফলরলঙনঃ অচভ আভাভ াপীলও ফরলত শুলনচঙ, ‚ঔরীপা য়ায য আয়াচমদ ওাচদযীয়া 

চফশ্বালয প্রচত ভানুললদয অফান ওলযন।‛ 

চতচন যফী চদন চঔরাপত চযঘারনা ওলযনচন। চঔরাপত রালবয ফললৃআ চচরাি ভালয াত তাচযলঔ চতচন 

আলন্তওার ওলযন। চতচন ঙয় ভা চঔরাপত চযঘারনা ওলযন। ভৃতুযয ভয় তায ফয় লয়চঙর ৩৫ থফা ৪৬ 

ফঙয। ওচথত অলঙ যম, চতচন যপ্লক যযালক অক্রান্ত লয় যলরাওকভন ওলযন। 
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আফযাীভ চফন রীদ চফন অব্দরু ভাচরও 

 

আফযাীভ চফন রীদ চফন অবু্দর ভাচরও অফু আাও চনচ বাআ আয়াচমলদয ভৃতুযয য চঔরাপলত তঔলত 

অলযাণ ওলযন। চতচন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত য়ায যক্ষলত্র ভতলবদ যলয়লঙ।  

ফুযদা চফন চনান ফলরলঙনঃ ভৃতুযয প্রািালর অচভ আয়াচমলদয ওালঙ যকরাভ। চওঙকু্ষণ য প্রঔযাত অলরভ 

ওাতান এল আমাচমদলও ফরলরন, ‚অনায প্রাাদ যতাযলণ লনও যরাও দাৌঁচেলয় অলঙ। অচভ তালদয দূত 

চললফ অনায ওালঙ এলচঙ। অচভ অল্লায মালতর  অনালও চচলে ওযলত ঘাআ যম, অচন চনচ বাআ 

আফযাীভলও যওন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলঙন না ?‛ এ ওথা শুলন আয়াচমদ যযলক চকলয় ফরলরন, ‚অচভ 

আফযাীভলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলফা ? য অফুর ঈরাভা, অচনআ ফরুন অচভ ওালও ঈত্তযাচধওায 

ভলনানীত ওযলত াচয ?  অচভ এ চফললম ওাঈলও আাযা ওযলফা না।‛ যফতীৃলত ওাতান ফলরন, এযয 

ঔরীপা ংোীন লম ডলরন। অচভ ঔরীপায আলন্তওার লমলঙ যবলফ তায ওালঙ ফল ডরাভ অয তায 

ফক্তলফযয চফলমফস্তু চরচফদ্ধ ওলয এয ঈয াক্ষযপ্রদান াললক্ষ যরাওলদয ফাআঅত চনরাভ। ফণৃনাওাযী 

(ফুযদা চফন চনান) ফলরন, ‚অল্লায ওভ, ঔরীপা আমাচমদ ওাঈলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযনচন।‛ 

আফযাীভ ত্তয চদন চঔরাপলতযা তঔলত অীন চঙলরন। এযয ভাযমান চফন ভুাম্মালদয অক্রভলণয পলর 

আফযাীভ াচরলয় মায় অয ভাযমান চফন ভুাম্মাদ যরাওলদয ওাঙ যথলও ফাআঅত গ্রণ ওলযন। চওঙচুদন য 

আফযাীভ চপলয এল তায ফাআঅত প্রতযাায ওলয যালষ্ট্রয ওর দাচয়ত্ব ভাযয়ান চফন ভুাম্মালদয ঈয 

ৃণ ওযত চতচন চনলচ তালও ফাআয়াত যদন। 

আফযাীভ এ খিনায য ১৩২ চচযী মৃন্ত চীচফত চঙলরন। ঈভাআমযা ফংলয তলনয ভম চফ পা এয 

যকারলমালক তালও তযা ওযা ম।  

তাযীলঔ আফলন অাচওয গ্রলে যলমলঙ, আফযাীভ মুযীয চনওি যথলও াদী শুলনলঙন, তায ঘাঘা চালভয 

ওালঙ তা ফণৃনা ওলযলঙন অয তু্র আমাওুফ তায ওাঙ যথলও যযয়ালয়ত (ফণৃনা) ওলযলঙন।  

এও দাী তায চননী। চতচন ১২৭ চচযীয পয ভালয ২৪ তাচযঔ যাভফালয ফাআঅত প্রতযাায ওলযন । 

ভাদালমনী ফলরলঙন, ‚অশ্চলমৃয চফলম লরা, লনলওআ ঈত্তযাচধওালযয ভলনানমন চনলম ঔরীপা যবলফ 

আফযাীভলও ারাভ চদলতা। লনওআ অফায ঈত্তযাচধওায যথলও ফচঞ্চত অভীয যবলফ তালও েদ্ধা 

ওযলতা, অফায যওঈ তায ফযাালয ঈবম চফলম প্রতযাঔযান ওযলতা।‛  

এও ওচফ ফলরলঙন, ‚অভযা প্রলতযও চুভঅম আফযাীলভয চনয ফাআঅত ওযতাভ। চওন্তু চতচন এভন এও 

যনতা, চমচন ধ্বং লয়লঙন।‛   

ওচথত অলঙ যম, আফযাীলভয অংচিলত যঔাদাআ ওলয চরঔা চঙর- لَا ثب ٠ثك   
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ভাযমানরু চভায 

 

অফু অবু্দর ভাচরও চফন ভুাম্মাদ চফন ভাযমান চফন াওাভ লরন ঈভাআমযা ফংলয ফৃলল ঔরীপা। চতচন 

চদ চফন চদযালভয ঘয মায ওাযলণ তালও চদী ফলর ডাওা লতা।  

তায চভায ফা কাধা ঈাচধয দুচি ওাযণ যলমলঙ “  

এও, তায যখাডায চলি কচদ রাকালনাআ থাওলতা, দুভনলদয ালথ রডাআ ওযায চনয চতচন ওঔনআ তা 

ঔুরলতন না। মুলদ্ধয চনয চতচন চফযাভ মাত্রা ওযলতন। ভয গ্লাচন তায ংওল্পলও স্নান ওযলত াযলতা না। 

চতচন মুলদ্ধয ওষ্টগুলরা সধলমৃয ালথ যভাওালফরা ওযলতন। এ চনয অযফ চফলশ্ব এ ওথা প্রচদ্ধ চঙর যম,  ভওু 

ফযচক্ত রডাআ ওযায যক্ষলত্র কাধায যঘলম যফী নীযলফ অক্রভণ ওলযন -  এ ওাযলণ চতচন চভায ফা কাধা 

ঈাচধলত বূচলত যান1  

দুআ, অযলফয প্রথা চঙর, প্রলতযও তাব্দীয যল ফাদালও চভায ফরা লতা। ঈভাআমযা ফংলয চঔরাপত এও 

তাব্দীয চনওিফতী মায ওাযলণ তালও চভায ফরা লতা। 

ভাযমান চফন ভুাম্মাদ ৭২ চচযীলত চাযীযা ঞ্চলর চন্মগ্রণ ওলযন। তায চতা চাযীযা ান ওযলতন। 

তায ভা দাী।  

চতচন চঔরাপত রালবয ূলফৃ ফড ফড য, নকয  চনলদয ানওতাৃ চললফ চনমুক্ত চঙলরন। চতচন ১০৫ 

চচযীলত ওাচনমা দঔর ওলযন। চতচন ত্রু ক্ষলও অক্রভণ ওযায যক্ষলত্র াচওতা, ওলিাযতা অয 

লঘতনতা প্রদৃলনয ফযাালয প্রচদ্ধ। 

রীদ চনত মায ভম চতচন অলভৃচনয়া চঙলরন। যঔালন রীলদয তযাওালণ্ডয ংফাদ যলম চতচন তায 

প্রচত নুকত ভুরভানলদয ফাআঅত ওযান। এযয আমাচমলদয ভৃতুযয ংফাদ যলম চতচন তায যওালাকায 

ঈন্মুক্ত ওলয যদন। এযয আফযাীলভয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওলয তালও যাচচত ওলয চনলচয ফাআঅত ওযান অয 

১২৭ চচযীয পয ভালয ভাছাভাচছলত চনলচয চনয চঔরাপলতয তঔত াওালাক্ত ওলযন।  

ঔরীপা মায য চতচন ফৃপ্রথভ ওফয যথলও আমাচমলদয রা ঈলত্তারন ওলযন অয রীদলও তযায 

যালধ তায রাচি ূলর ফুচরলম যালঔন। এযয ঘতচুদওৃ যথলও ক্রলদয অক্রভণ অলত থালও। ১৩২ 

চচযী মৃন্ত এ ফস্থাআ চফদযভান চঙর। এযয ফনূ অব্বাীয়া যকাত্র তায ঈয অক্রভণ ওলয। অবু্দল্লা চফন 

অরী াফ পা’য ঘাঘা অব্বাীয়া ফংলয সনযলদয যনতৃত্ব যদন। যভৌুলরয চনওিফতীৃ ঈবয় লক্ষয রোআলয় 

অবু্দল্লা তালও যাচচত ওলযন। ভাযয়ান চচযয়ায় াচরলয় যকলর অবু্দল্লা তায শ্চাৎধাফন ওলযন। 

ফললল চতচন চভলয াচরলয় যকলর অবু্দল্লায বাআ াচর এয ালথ ফীয ঞ্চলর রোআ য় অয ১৩২ 

চচযীয চমরাচ ভাল াচর তালও তযা ওলযন।  
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তায ানাভলর াদী অর- ওাফীয, ভাচরও চফন চদনায অর- মাাদ, অলভ চফন অফু নুচুদ অর-

ভওযী, আমাচমদী চফন অফু াফীফ, ামফা চফন নাা অর- ভাওযী, ভুাম্মদ চফন চভনওাদায, অফু 

চাপয, আমাচমদ চফন ওাওা অর- ভাওযী, অর-ভাদানী অফু অআয়ূফ াঔচতমানী, অফুর মানাদ, াম্মাভ চফন 

ভানফা, মালর চফন অতা প্রভুঔ রাভালম যওযাভ আলন্তওার ওলযন। 

ভুাম্মাদ চফন াচর যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাযমানলও তযা ওলয তায চঙন্ন ভাথা অবু্দল্লা চফন 

অরীয ওালঙ ািালনা লর চতচন তা এও চামকাম যাঔলত ফরলরন। তায ওািা ভাথা এও স্থালন যাঔা লর 

এওচি চফডার এল চচহ্বা যিলন যফয ওলয তা ঘাফালত রাকলরা। এ দৃয যদলঔ অবু্দল্লা চফন অরী ফরলরন,  

‚এ চক্ষাআ অভালদয চনয মলথষ্ট।‛ 
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াপপাঃ ফন ুঅব্বালয প্রথভ ঔরীপা 

 

অবু্দল্লা চফন ভুাম্মাদ চফন অরী চফন অবু্দল্লা চফন অব্বা চফন অবু্দর ভতু্তাচরফ। ঈাচধ অফুর অব্বা। 

াপপা ফনূ অব্বালয প্রথভ ফাদা। চতচন ১০৮ চচযী, চবন্ন ভলত ১০৪ চচযীলত ফরওায ঈত্তপ্ত যণাঙ্গলন 

চন্মগ্রণ ওলযন অয যঔালনআ প্রচতাচরত যান।  

ওপুাম তায ফাআঅত গ্রণ নুষ্ঠান ম। ভাতায নাভ যালমরাতরু াচযা। চতচন চনচ বাআ আফযাীভ চফন 

ভুাম্মালদয ওালঙ াদী েফণ ওলযন। ঘাঘা ইা চফন অরী তায যথলও াদী ফণৃনা ওলযলঙন। চতচন ফমল 

চনচ বাআ ভানুলযয যঙাি। 

আভাভ অভাদ ভুনাদ গ্রলে অফু াইদ ঔুদযী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, ‚এওচি চফৃঙ্খর ধযালময চযভাচপ্ত লর অভায অলর ফাআলতয ভধয যথলও াপপা 

নাভও এওচলনয অচফবৃাফ লফ। চতচন প্রঘুয চযভালণ ম্পদ যরাওলদয দান ওযলফন।‛ 

ঈফাআদুল্লা অমী ফলরনঃ অভায ফাফা ফলরলঙন, ‚ফনু অওফালয ানাভর মঔন এলরা, তঔন অভায 

চক্ষও ফরলরন -  অল্লায ওভ, ফনু অব্বালয চযফায লক্ষা ফড ক্বাযী, আফাদতওাযী অয দানীর এ 

বুফলন অয যওঈ যনআ।‛ 

আফলন চাযীয তাফাযী ফলরনঃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চনচ ঘাঘা অব্বা (যাঃ) যও 

‚অনায ফংল চঔরাপত স্থানান্তয লফ‛ এ ওথা ফরায য যথলও অব্বালয ফংধযযা চঔরাপত প্রাচপ্তয 

ওাভনা ওযলত থালওন। 

যাচদীন চফন ওুযালমফ ওতৃওৃ ফচণৃতঃ অফু াচভ অবু্দল্লা চফন ভুাম্মদ চফন ানীপ চচযয়া মাফায লথ 

ভুাম্মাদ চফন অরী চফন অবু্দল্লা চফন অব্বালয ালথ াক্ষাত লর ফরলরন, ‚য ঘাঘালতা বাআ, এওথা 

ওাঈলও ফরলফন না, অভায ভন ফরলঙ চঘলযআ চঔরাপত অনালদয ালত এল ডলফ।‛ ভুাম্মাদ 

ফরলরন, ‚অভায তাআ ভলন লি, এ ওথা অয ওাঈলও চানালফন না।‛ 

ভাদালয়নী ফলরনঃ অচভ লনও যরালওয ওালঙ শুলনচঙ, আভাভ ভুাম্মাদ চফন অরী চফন অবু্দল্লা চফন অব্বা 

চতন ফায থৃাৎ, প্রথভফায আমাচমদ চফন ভঅুচফমায ভৃতুযয ভম, চদ্বতীমফায এ তাব্দীয শুরুয চদলও অয 

ততৃীমফায অচিওাম চফৃঙ্খরায ভয় ফলরচঙলরন, অভায ভলন য় ূফৃ চদও যথলও দলর দলর যরালওযা 

অভালদয াাময চনলত ঙলুি অলফ অয তালদয াালময ফনূ অব্বালয যখাোগুলরা চশ্চভ প্রান্ত মৃন্ত ঙুলি 

মালফ। আমাচমদ চফন অফু ভুচরভ অচিওাম ীদ মায য ফাযফায চাচত চফলদ্রা ওযলর আভাভ ভুাম্মাদ 

অফু ভুচরভ ঔুযাানীলও এওচি চঘচি চদলম ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চযফালযয প্রচত 

যরাওলদয অফান ওযায চনয ািান। যরালওযা প্রস্তুত চঙর। এভন ভয় আভাভ ভুাম্মাদ আলত্তওার ওলযন। 

যরালওযা তায যঙলর আফযাীলভয ওালঙ ফাআঅত ওলয। এ ংফাদ যলম ভাযমান আফযাীভলও ঈচিলম চনলম 
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মাম অয তযা ওলয। এযয আফযাীলভয বাআ াপপায ওালঙ দলর দলর অভচনতা অলত থালও। 

ফললল ১৩২ চচযীয যচফঈর অঈমার ভালয ৩ তাচযলঔ ওপুাম াপপালও যরালওযা ফাআঅত যদয়। চতচন 

এফ যরালওয চুভঅুয নাভাম ডান অয ঔুৎফায ভলধয ফলরন, ‚ভতর  প্রংা ভান অল্লা ালওয চমচন 

চফধান চললফ আরাভলও ভলনানীত ওলযলঙন।‛ এযয চতচন ওুযঅন যীলপয অমাত চতরামালতয 

ভাধযলভ চনচ চযফালযয চফফযণ চদলয় ফরলরন, ‚নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয আলন্তওালরয য 

আরালভয ওর ওামৃাচদ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয াাফীলদয ঈয ফাতাৃম । চওন্তু ফনু 

াযফ অয ভাযমান তা ওুচক্ষকত ওলয তযাঘায শুরু ওলয। তাযা লনও ননচতও ওালচ চচডলম লড। 

অভালদয প্রায অভালদয যদমা লর অভযা য মুলকয তদচযদ্রলদয যফা ওযলত াযতাভ। মাযা অভালদয 

ফংলয ালথ যওান প্রওায ম্পওৃ যযলঔলঙ তালদযলও চযলম যদমা লমলঙ। য ভম অভালদয অয অলর 

ফাআলতয যওান প্রওায ক্ষভতাআ চঙর না। য ওপুাফাী, অনাযা অভায বালরাফাায প্রাাদ অয ফিুলত্বয 

ভাযওাম। অনাযা ওঔলনাআ অভায বালরাফাা যথলও দূলয লয মালফন না। তযাঘাযীয চনভৃভ তযাঘায 

অভালদয থৃও ওলয যাঔলত াযলফ না।‛ 

ইা চফন অরী (চফন অবু্দল্লা চফন অব্বা ালভী, চচামী, ফাকদাদী) হুভায়ভা যথলও ওপুা অায ভয় 

াপপায ালথ যঘৌদ্দচন ফীয াী যরাওলও চনলত ফলরন। ংফাদ যলম ভাযমান প্রচতলযাধ ওযলত এলর 

চতচন চনভৃভবালফ যাচচত যান অয চতচন ফনূ ঈভাআমযায ংঔয ভানুল অয কনন সচনও চনত ম। 

এবালফ াপপা যকািা চশ্চভাঞ্চর দানত ওলযন । 

মাাফী ফলরলঙনঃ াপপায ানাভলর ঐলওযয পাির ধযায় তালযা যথলও ুদান মৃন্ত চফতৃর ত বূঔণ্ড, যকািা 

যপষ্ন অয চওঙু য যফদঔর লম মায়। এযয যগুলরা অয ালত অলচন।  

াপপা ১৩৬ চচযীয চমরচ ভাল ফন্ত যযালক অক্রান্ত লয় আলন্তওার ওলযন। চতচন বাআ অফু চাপযলও 

চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলয মান। চতচন ১৩৪ চচযীলত চঔরাপলতয যাচধানী ওপুা যথলও 

অনফালয স্থানান্তয ওলযন। 

ূরী ফলরলঙনঃ াপপা চফচবন্ন ভম এ ওথাগুলরা ফলরলঙন “  ‚ওুদযত ফাডলর প্রফৃচত্ত হ্রা ায়। 

যলমকাযী ওলভ যকলর তয িান ম। বয যআ ফযচক্ত, যম ওৃণতা গ্রণ অয সধমৃলও ম্মান োন 

ওলয। সধমৃ  নম্রতা ক্ষচতয ওাযণ লর ক্ষভা ওলয চদলফ। সধমৃ এও ভৎ গুণ। যীমলত চফৃঙ্খরা ৃচষ্ট না 

মা মৃন্ত ফাদা যওান প্রওায চফোভ চনলফ না, চঘন্তাবাফনা ওলয চফোন্ত ওাচ ঘাচরলম যমলত লফ।‛  

ূরী ফলরলঙনঃ াপপা ঔুফআ দানীর ফযচক্ত চঙলরন। চতচন মাদা ওযলর তা ূযণ না ওযা মৃন্ত স্থানঘুযত 

লতন না। এওফায অবু্দল্লা চফন াান তালও ফরলরন, ‚অচভ যওান চদন এও রাঔ চদযাভ যদচঔচন।‛ লঙ্গ 

লঙ্গ াপপা এও রাঔ চদযাভ চনলয় এল তায ফাচেলত যৌৌঁলঙ যদয়ায চনলদৃ যদন। চতচন লনও ওচফতা 

যঘনা ওলযন। তায অংচিলত যঔাদাআ ওলয চরঔা চঙর - ِٓ ٠إ ثٗ لَا ػجذ عمخ لَا   
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াইদ চফন ভুচরভ ফাারী ফলরলঙনঃ এওচদন চতচন ফনূ াচভ কণযভানয ফযচক্তফলকৃয ভচচরল 

ফলচঙলরন। তায ালত চঙর চফত্র ওুযঅন যীপ। এভন ভয় অবু্দল্লা চফন াান এল ফরলরন, ‚অল্লা 

তাঅরা ওুযঅন যীলপ অভালদয যম প্রালযয ওথা ফলরলঙন, তা অভালদয ফুচছলয় চদন।‛ াপপা 

ফরলরন, ‚যতাভায ূফৃুরুল অরী (যাঃ) অভায যঘলম লনও ঈত্তভ অয নযামযামণ ঔরীপা চঙলরন। অয 

যতাভায চতাভ াান  হুাআন যতাভায যঘলম লনও ঈত্তভ চঙলরন। তাআ অভায ঈয ওতফৃয অরী (যাঃ) 

চনচ ন্তানলদয মতিুওু চদলমলঙন, অচভ যতাভালও ততিুওু চদলফা -  এিাআ আনাপ। এয চতচযক্ত প্রাচপ্তয 

যমাকয তুচভ ন।‛ এ ওথা শুলন চতচন চনরুত্তয যআলরন। 

ঐচতাচওকণ চরলঔলঙনঃ ফনু অব্বালয ানাভলর প্রাচনও দপতযগুলরা যথলও অযফলদয নাভ ফাদ লে 

অয তদস্থলর তুওৃীযা অল। অলতর  অলতর  ফআ তাযা চনলচলদয চনমন্ত্রলণ যনম অয যফতীৃলত চফার াম্রাচয 

কলড যতালর। এ াম্রাচয ফহু বালক চফবক্ত ম অয তাযা ৃথও ৃথও কবনৃলযয ভাধযলভ তযাঘালযয ালথ 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাষ্ট্র চযঘারনা ওলয। 

ওচথত অলঙ, চতচন যক্ত ছচযলম ওর কবনলৃযয অনুকতয চৃন ওলযন। তলফ তায ফদযানযতা চঙর ায।  

তায চঔরাপতওালর মালমদ চফন অরাভ, অবু্দল্লা চফন অফু ফওয চফন াচাভ, ভদীনা যীলপয চফঘাযচত 

যাফীঅ,  অবু্দর ভাচরও চফন ঈভালময, আমাআমা চফন অফু আাও ামযাভী, ুপ্রচদ্ধ যরঔও অবু্দর াচভদ 

(চতচন ভাযমালনয ালথ ফুচয নাভও স্থালন চনত যান), ভানুয চফন ভুতাভায, াম্মাভ চফন ভানফা প্রভুঔ 

রাভা আলন্তওার ওলযন। 
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ভানযু অফ ুচাপয অব্দলু্লা 

 

অর- ভানুয অফু চাপয অবু্দল্লা চফন ভুাম্মাদ চফন অরী চফন অবু্দল্লা চফন অব্বা। চতচন ৯৫ চচযীলত 

ারাভা নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতচন দাদালও যদঔলর তায যথলও াদী ফণৃনা ওলযনচন, ফযং চতা  অতা চফন আমাায যথলও ফণৃনা 

ওলযন অয তায যঙলর ভাদী তালদয যথলও াদী ফণৃনা ওলযলঙন।  

তায বাআলময ানাভলর যরালওযা চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায চললফ তালও ফাআঅত যদয়।  

চতচন অব্বাীম ঔরীপালদয ভলধয ফলঘলম যফী বীচতওয, াী, দৃে যভচালচয অয সধমৃীর ঔরীপা 

চললফ চযচঘত। চতচন লের ম্পদ চভা ওযায যক্ষলত্র ঔুফআ মত্নফান চঙলরন। চতচন যঔরাধুরা, াচতয  

অআনচফদযাম দক্ষ চঙলরন। চতচন লনও ফনী অদভ তযা ওযায ভধয চদলম চনলচয এওিত্র ানফযফস্থালও 

াওালাক্ত ওলযন। আভাভ অফু ানীপা (যঃ) চফঘাযলওয দ প্রতযাঔযান ওযাম চতচনআ তালও ফন্দী ওলয 

িওায ওাযাপ্রলওাষ্ঠ চনলক্ষ ওলযন অয যঔালনআ তায আলন্তওার ম। ওালযা ভলত, আভাভ অফু ানীপা 

ভানুলযয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযায পলতায়া যদয়ায় তালও চফল ালন ীদ ওযা য়।  

ভানুয পষ্ষ্টবালী, ওৃণ  যরাবী চঙলরন। চতচন ওভৃঘাযীলদয যথলও এও মায ষ্টভাংলয চাফ 

চনলতন। যওঈ যওঈ ফলরন, চতচন এও- ষ্টভাং মায প্রফতনৃ ওযাম তালও অফুদ দামানীও ঈাচধ প্রদান 

ওযা ম। 

ঔতীফ মাও যথলও অয চতচন আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অভালদয ভলধয াপপা, ভানুয অয ভাদী।‛ মাাফী ফলরন, ‚এ াদীচি ভুনওীয 

ভুনওালত।‛ ঔতীফ অয আফলন অাচওয আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম চতচন ফলরন, অভালদয ভলধয 

াপপা, ভানুয অয ভাদী। মাাফী ফলরন, এ াদীলয নদ চিও। 

আফলন অাচওয অফু াইদ ঔুদযী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

যও ফরলত শুলনচঙ, ‚অভালদয ভলধয ওালমভ, ভানুয, ভাদী অয াপপা। ওালমলভয চঔরাপত লফ 

যক্তাতীন, ভানুলযয ান লফ ওলিায, াপপা লফন দানীর অয ভাদী ৃচথফীলত আনাপ প্রচতষ্ঠা 

ওযলফন।‛ 

ঔরীপা ভানুয ফলরলঙনঃ স্বলে যদঔরাভ অচভ াযাভ যীলপ, অয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ওাফা যীলপ। ওাফা যীলপয দযচা যঔারা। এওচন নওীফ ‚অবু্দল্লা যওাথাম‛ ফলর অমাচ 

চদলরা। অভায বাআ অফুর অব্বা (াপপা) চৌঁচড যফলম ওাফা যীলপ প্রলফ ওযলরন। চওঙকু্ষণ য ওালরা 

তাওা ফাৌঁধা ফৃা ালত চতচন যফচযলম এলরন। এযয অফায ‚অবু্দল্লা যওাথাম‛ অমাচ শুনরাভ। এফায 
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অচভ ওাফা বযন্তলয চকলম যদঔরাভ, যঔালন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ, অফু ফওয চদীও 

(যাঃ), ঈভয পারুও (যাঃ) অয চফরার (যাঃ) ফা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ অভায ওাঙ 

যথলও মাদা যনন, ঈম্মলতয ফযাালয ীমত ওলযন, অভায ভাথাম াকচড যফৌঁলধ যদন, মায প্রান্ত অভায 

গ্রীফা মৃন্ত প্ররচম্বত চঙর। এযয ফরলরন, ‚য ঔরীপালদয চতা, এলও চওমাভত মৃন্ত ফলম চনলম মা।‛ 

১৩৭ চচযীয ূঘনা রলি ভানুয চঔরাপলতয ভনলদ অীন লম ফৃপ্রথভ অফু ভুচরভ ঔুযাানী চমচন 

ফৃপ্রথভ ফনূ অব্বালয প্রচত যরাওলদয অফান ওলযন অয অব্বাীমা চঔরাপত প্রচতষ্ঠায অলন্দারলনয 

নযতভ নওীফ তালও তযা ওলযন।  

১৩৮ চচযীলত অবু্দয যভান চফন ভুঅচফমা চফন চাভ চফন অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান যপষ্ন দানত 

ওলযন অয ঘাযলা ফঙয মৃন্ত তায ফংধয যপষ্ন ান ওলযন। চতচন অলরভ অয নযামযামণ চঙলরন। 

তায চননী ফাযফায ফংীম ভচরা। এচনয যরালওযা ফরলতা, আরালভয যাচত্ব দুআ ফাযফায ভচরায ন্তানদ্বয় 

ভানুয অয অবু্দয যভালনয ভলধয ফন্টন লয় যকলঙ। 

১৪১ চচযীলত ভৃতুযয য দুচনমাম ুনকৃভলনয চফশ্বা চনলম এওচি ভ্রান্ত দলরয অচফবৃাফ লর চতচন তালদয 

তযা ওলযন। এ ফঙয তফযতর ান চফচচত য়।   

মাাফী ফলরলঙনঃ ১৪৩ চচযীলত ভানুয মুকলেষ্ঠ অলরভলদয ভলফত ওলয াদী, চপও অয তাপীয 

ঘঘৃায প্রচত অফান চানালর আফলন চাযীয ভিাম াদীলয চওতাফ, ভদীনায় আভাভ ভালরও ভুয়াত্তা নাভও 

চওতাফ, আভাভ অমায়ী চচযমাম, াম্মাদ চফন ারাভা ফযাম, ভুঅম্মায আমাভালন, ুচপমান াযী 

ওপুায়, আফলন আাও ভাকামী, আভাভ অমভ অফু ানীপা চপও  চওমা চনলম চফার কলফলণা রব্ধ হ  

প্রচনধানলমাকয গ্রোচদ যঘনা ওলযন। এয চওঙচুদন য াচভ, রায় আফলন রাীঅ, আফলন ভুফাযাও, আভাভ 

অফু আঈুপ, আফলন াফ প্রভুঔ প্রঘুয ৃচনীর যঘনা ৃচষ্ট ওলযন। ল্প চদলনয ভলধযআ অযফী 

চবধান, আচতা, যাফীলদয ফণৃনা, ীযাত আতযাচদ চফললয়য ঈয চরচঔত ফআ- এয বাণ্ডায কলড ঈলি। এয 

অলক আভাভ অয রাভাকণ ভুঔস্থ চেলম ঙাত্রলদয ভুঔস্থ ওচযলয় চদলতন, তলফ চওঙ ুচওঙ ুযরাওলদয ওালঙ 

চফচবন্ন চফললময ুচতর ওা চঙর। 

১৪৫ চচযীলত ভুাম্মাদ, আফযাীভ অয অবু্দল্লা চফন াান চফন অফু তাচরলফয যকািা চযফায ভানুলযয 

চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযলর চতচন দুআ বাআলও (ভুাম্মাদ অয আফযাীভ) যাচচত ওলয তযা ওলযন। তালদয ালথ 

লনও অলর ফাআতলও ীদ ওলয যদমা ম। এিা চঙর প্রথভ চফৃঙ্খরা, মা ফনু অব্বা অয 

অলরভলদয ভলধয ংখচিত ম। এয অলক ঈবলম এও  চবন্ন চঙর। 

এযয ভানুয ভুাম্মাদ অয আফযাীভলও মাযা ঙ্গ চদলমলঙন থফা ঙ্গ যদয়ায লক্ষ পলতামা চদলমলঙন, 

য ফ অলরভলদয ওাঈলও তযা, অফায ওাঈলও বীলণ প্রায ওলযন। এফ অলরলভয ভলধয ঈলল্লঔলমাকয 

লরন -  আভাভ অফু াচনপা (যঃ), অবু্দর াভীদ চফন চাপয (যঃ), আফলন অচরান (যঃ), আভাভ ভালরও 

চফন অনা (যঃ) প্রভুঔ। যরালওযা আভাভ ভালরও চফন অনালও ফলরচঙলরা, ‚অভযা যমঔালন ভানুলযয 
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ফাআঅলতয ধীলন, যঔালন চওবালফ তায চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযলফা ?‛ আভাভ ভালরও ফলরচঙলরন, ‚যতাভযা 

যস্বিাম ফাআঅত ওলযাচন, ফরূফৃও ওযালনা লমলঙ, তাআ এ ফাআঅত ওামৃওযী নম।‛ 

১৪৬ চচযীলত ওফযলয মুদ্ধ ংখচিত ম।  

১৪৭ চচযীলত ভানুয তায ঘাঘা ইা চফন ভূা, মালও াপপা ভানুলযয য চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায 

ভলনানীত ওলযচঙলরন, চতচন তালও ফাদ চদলম তু্র ভাদীলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। থঘ ইা চফন 

ভূা ভানুলযয ক্ষ লয় আফযাীলভয ালথ মুদ্ধ ওলয চফচম চঙচনলম অলনন। অয চতচন তায ালথ এ অঘযণ 

ওলযন। 

১৪৮ চচযীলত যপষ্ন ঙাডা যকািা াম্রাচয ভানুলযয দানত ম অয তায বলম ওাৌঁলত থালও। তঔন যপষ্লন 

অচভরুর ভচুভনীলনয চযফলত ৃশুধু অভীয ঈাচধ ধাযণ ওলয ঈভাআমা ফংীম অবু্দয যভান চফন ভুঅচফমা 

ঔুফআ প্রতালয ালথ াঙ্কামৃ চযঘারনা ওযচঙলরন, যফতীৃলত তায যঙলরযা তায দাঙ্ক নুযণ ওলয। 

১৪৯ চচযীলত ফাকদাদ নকযী ুনকিৃলনয ওাচ ুম্পন্ন ম।  

১৫০ চচযীলত ঔুযাালনয সনযযা অনাদীলয যনতৃলত্ব চফলদ্রা ওলয ঔুযাালনয চধওাং চনদ দঔর 

ওলয চনলর ভানুয চঘচন্তত লম লডন। চতচন চতন রাঔ দাচতও অয শ্বালযাী সচনলওয এও ুচফার 

ফাচনী ািান। অচঙাভ নাভও ভানুলযয চফলল এচরি ফাচনী প্রাণলণ রডাআ ওলয এচরি ফাচনী 

লনও াধাযণ সচনও চনত ম। ভানুয এ ংফাদ যলম ালমভ চফন ঔুমাআভালও চাারায ওলয তায 

যনতলৃত্ব অফায চতচন এও রাঔ সনয ািান। ঈন্মুক্ত ভমদালন রডাআ শুরু ম। অচিওানযা চীফন ফাচচ যযলঔ 

মুদ্ধ ওযলত থালও। এ মুলদ্ধ ত্তয াচায প্রাণ চনচশ্চহ্ন লম মাম। ফললল অনাদী যাচচত লম 

স্বনলনয এও াালড অত্মলকান ওলয। ালমভ তালদয শ্চাদ্ধাফন ওলয যঘৌদ্দ াচায সনয ফন্দী ওলয অয 

এও ফঙয য তালদয ওরলও তযা ওযা ম। অনাদী দীখৃচদন এও দুলকৃ ফরুদ্ধ থাওায য তায 

চতা চত্র াচায সনয ভানুলযয ালত তলুর যদম। তলফ চাারায তালও ফন্দী ওলয ওরলও অমাদ 

ওলয যদয়।  

১৫১ চচযীলত চযাপা যলও ঘুনা- াথয চদলম যদমার সতচযয ভাধযলভ ুযচক্ষত ওলয কলড যতারা ম।  

১৫৩ চচযীলত ফাৌঁ অয াতা দ্বাযা সতচয ঈৌঁঘু এও ধযলনয চফলল িুচ ফযফালযয অলদ চাচয ওলযন। 

১৫৭ চচযীলত ভানুয ুচপমান ঙাযী অয ঈফাদা চফন ওাীযলও ফন্দী ওযায চনয ভিায কবণৃযলও চনলদৃ 

যদন। চতচন তালদয ফন্দী ওলযন। তালদযলও  তযায অঙ্কায় চনতা ফযাওরুতা প্রওা ওলয। এভন ভয় 

ালিয যভৌুভ ভাকত ম। চওন্তু অল্লা তাঅরা তালও ুস্থ ফর লম ভিাম যৌঙানচন। চতচন ুস্থ লয় 

ভিায় অলন অয যঔালনআ ভাযা মান। চতচন চমরচ ভাল ফতন ঞ্চলর আলন্তওার ওলযন অয তালও হুচুন 

 চফলয ভাআভুলনয ভধযফতীৃ স্থালন দাপন ওযা য়।  
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তায ভৃতুযলও ঈচীফয ওলয ওচফ াচরভ ফলরলঙন, ‚ভুাম্মালদয ুত্রলও ওফলযয িওাযািন্ন কলত ৃযযলঔ 

াচীকণ চপলয অলন। তালও ভিায় ফিও যাঔা লমলঙ। যরালওযা অলফ, াি ারন ওযলফ অয 

চালনালফ, তালদয যনতা আযাভ ফস্থাম াথলযয চনলঘ শুলম অলঙ।‛  

আফলন অাচওয স্বযচঘত আচতা গ্রলে চরলঔলঙনঃ ভানুয চঔরাপত রালবয ূলফৃ চক্ষা চৃলনয চনয পয 

ওযচঙলরন । এও ভনচচলর চকলম থাভলর এও যঘৌচওদায ফরলরা, ‚দুআ চদযাভ না চদলর অচভ এঔালন থাওলত 

চদলফা না।‛ ভানুয ফরলরন, ‚অভালও ক্ষভা ওরুন, অচভ ফনু াচলভয ন্তান।‛ য ফরলরা, ‚দুআ চদযাভ 

চদলর থাওলত াযলফন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাঘায ফংধয।‛ 

যঘৌচওদায চনলচয ওথায় নঢ়। চতচন ফরলরন,  অচভ ওুযঅলনয ক্বাযী। যঘৌচওদালযয দু’ চদযাভ ঘাআ। চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ পওী, অয আরভুর পাযালমচ ম্পলওৃ োন যাচঔ।‛ চওন্তু য চওঙলুতআ তায ওথা না ভানাম 

চতচন াযও লম তায ালত দুআ চদযাভ তুলর চদলরন। চতচন যঔান যথলও চপলয এল ম্পদ চভায প্রচত 

এওচনষ্ঠবালফ ছুৌঁলও লডন। 

যালফ চফন আঈনু াচচফ ফলরলঙন যম, ভানুয ফলরলঙন, ‚ঔরীপা ঘায চন -  অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ), ঈভয 

পারুও (যাঃ), ঈভান কনী (যাঃ) অয অরী (যাঃ)। অয ফাদা ঘায চন -  ভুঅচফমা (যাঃ), অবু্দর 

ভাচরও, চাভ অয অচভ।‛ 

ভাচরও চফন অনা ফলরলঙনঃ এওচদন ভানুয অভালও চচলে ওযলরন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লালভয য যও ফৃলেষ্ঠ ?‛ অচভ ফররাভ, ‚অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অয ঈভয পারুও (যাঃ)।‛ 

ভানুয ফরলরন, ‚তয ফলরলঙন, অভায চবভত যিাআ।‛ 

আভাইর চপযী ফলরলঙনঃ ভানুয অযাপালতয চদন চভম্বলয দাৌঁচেলয় এ বালণ প্রদান ওলযন “ ঈচস্থচত, 

অল্লা তাঅরা প্রচাফৃন্দলও তওৃ ওযায চনয অভালও ফাদা ফাচনলয়লঙন। চতচন দান ওযায চনয অভালও 

ধনকায চদলয়লঙন। চনভণ্ডরী, চফত্রতভ এআ অযাপায চদলন যতাভযা ভাযাক্রভারী অল্লায চদলও 

প্রতযাফতনৃ ওলযা। চতচন এআ চদলন চফত্র ওুযঅন ভাচীলদ যতাভালদয চক্ষা চদলয়লঙন -   

ََ ا١ٌَْ  ٍْذ   ْٛ َّ ُْ  أَْو ُْ  ٌَى  ذ   ِد٠َٕى  ّْ َّ أَرْ َٚ  ُْ زِٟ َػ١ٍَْى  َّ َسِض١ذ   ِْٔؼ َٚ   ُ ََ  ٌَى  ْعََل ِد٠ٕ ب اْْلِ  

‚অচ অচভ যতাভালদয চলনয যতাভালদয দ্বীনলও নূৃাঙ্গ ওলয চদরাভ, যতাভালদয প্রচত অভায ফদান ম্পূণ ৃ

ওলয চদরাভ অয আরাভলও যতাভালদয চলনয দ্বীন চললফ ঙন্দ ওযরাভ।‛ (ুযা অর- ভাআদা, ৫ : ৩) 

যতাভযা তায ওালঙ এআ প্রাথৃনা ওলযা “ য অল্লা, অভালদযলও চদালমলতয থ চনলদৃ ওরুন। যতাভালদয 

ালথ চতচন অভালও নভনীমতা, ওরুণা অয দান ওযায চক্ষা চদন।‛ 

ূরী ফলরলঙন, ‚যরালওযা তালও ওৃণ বাফলতা ফলর চতচন তায এ বাললণয যলাংলয ওথাগুলরা ফলরন।‛ 

অভামী ফলরলঙনঃ এওচদন ভানুয চভম্বলয দাৌঁচডলম -  
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ٌٗ شش٠ه ّل ٚحذٖ لَا اّل اٌٗ ّل اْ ٚاشٙذ ػ١ٍٗ وً ارٛ ثٗ ٚاِٚٓ ٚٔغزؼ١ٕٗ احّذٖ هلل اٌحّذ  

-  এ মৃন্ত ফলরলঙন, এভন ভম এও ফযচক্ত দাৌঁচডলম ফরলরা, ‚অচভরুর ভুচভনীন, ফরুন অচন যও ?‛ 

ভানুয তালও থাচভলম চদলম ফরলরন, ‚স্বাকতভ! তচুভ ভূরযফান ওথা ফলরলঙা। অল্লায শুওচযমা, অচভ 

তালদয ভলধয নআ -  অল্লায বম প্রদৃন ওযায য (লম) চধও ালয া ওালচ চরপ্ত ম। অভালদয খয 

যথলওআ মাম- নীত শুরু লমলঙ। য প্রশ্নওাযী, অল্লায ওভ। যতাভায প্রলশ্নয ঈলদ্দয বালরা নম। 

প্রচদ্ধতা চৃলনয চনয তা ফলরলঙা। অচভ যতাভালও ক্ষভা ওযচঙ। চনতা, এ ধযলণয যরাও যথলও যতাভযা 

দূলয থালওা।‛ তঃয চতচন ভরূ ঔুৎফা যমঔান যথলও যঙলডচঙলরন, যঔান যথলও অফায শুরু ওলযন। চতচন 

ওাকলচ চরচঔত ঔুতফা াি ওযলতন। 

ফচণৃত যলমলঙঃ ভানুয তায যঙলর ভাদীলও এআ ফলর ঈলদ যদন “  ‚য অফু অবু্দল্লা, ঔরীপালও 

যলমকাযী অয ফাদালও পযভাফযদাযী চিও যাঔলত ম। যওান প্রচা আনাপ ঙাডা অনকুতয ওযলফ না। 

যম ক্ষভাীর, য- আ ফৃলেষ্ঠ ফযচক্ত। অয যম দুফৃলরয ঈয তযাঘায ওলয, য চনলফৃাধ। চঘন্তা- বাফনা ঙাডা 

যওান ওাচ ওযলফ না । ওাযণ ভননীরতা ভানুললয দৃণ। এ দৃলণ চনচ চনচ ওালচয বুরগুলরা ধযা মায়। 

ফাফা, ফভয় চনয়াভলতয শুওচযয়া অদায় ওযলফ। ক্ষভাযায়ণ লফ। দয়াদৃ্রতায ভধয চদলয় ান ওযলফ। 

ভলন যাঔলফ, চফচয় চৃলনয য ফৃদা নভনীমতা  দমাদৃ্রতা প্রদৃন ওযলফ।‛ 

ভফুাযও চফন পুমারা ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ভানুলযয ওালঙ ফলচঙরাভ। চতচন এও ফযচক্তলও তযা ওযায 

চনলদৃ চদলরন। অচভ ফররাভ, ‚অভীরুর ভুচভনীন, অচভ াান (যাঃ) যথলও শুলনচঙ যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন -  চওমাভলতয চদন অল্লা তাঅরায ক্ষ যথলও এওচন অফানওাযী এ ফলর 

অমাচ চদলফ “  ‘মায প্রচতদান স্বমং অল্লা তাঅরা প্রদান ওযলফন চতচন দাৌঁোলফন, এঙাো নয যওঈ 

দাৌঁোলত াযলফন না।’ তঔন য- আ দাৌঁোলফ, যম ক্ষভা ওযলতা।‛ এ ওথা শুলন ভানুয ফরলরন, তালও যঙলড 

দা। 

অভামী ফলরলঙনঃ ভানুয এও যাধীলও াচতর  যদফায চনয যডলও অনলর য ফরলরা, ‚অচভরুর 

ভচুভনীন, প্রচতলাধ গ্রণ ওযা আনাপ, চওন্তু ক্ষভা ওযা ভৎ গুণ। অচভ অল্লাহ  তাঅরায ওালঙ অচভরুর 

ভচুভনীলনয চনয দুঅ ওযলফা, চতচন তায ভমৃাদা ফৃচদ্ধ ওযলফন।‛ এ ওথা শুলন চতচন তায ক্ষভা লত্র স্বাক্ষয 

ওলযন। 

অভামী ফলরলঙনঃ এওফায ভানুয াভ যদল চকলয় এও যকৌঁলয়া যরাওলও ফরলরন, ‚অল্লায 

যাওয, অভায যাচলত্বয ন্তবুকৃ্ত মায ওাযলণ চতচন যতাভালদয ঈয যথলও যপ্লক যযাক তুলর চনলমলঙন।‛ 

যকৌঁলমা যরাওচি ফরলরা, ‚অনায ান অয যপ্লক যযাক দুলিাআ ভান। অল্লায যাওয, চতচন ঈবমচি 

অভালদয ঈয ঘাচলম যদনচন।‛ 

ভুাম্মদ চফন ভানুয ফাকদাদী ফলরলঙনঃ এও াধও ফযচক্ত ভানুলযয ওালঙ এল নীত ওলয 

ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা অনালও ওর যনমাভত দান ওলযলঙন। অচন তা চদলয় অচঔযালত চনলচয 
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াচন্তয চনয চওঙ ুচওননু। অচন যআ যালতয ওথা ভলন ওরুন, যম যাত ওফয চীফলনয প্রথভ যাত লফ1 অয 

যআ চদলনয ওথা যবলফ যদঔুন, মায য অয যওালনা যাত লফ না।‛ এ ওথা শুলন ভানুয তালও থৃওচড 

যদফায চনলদৃ চদলম নীযফ লম যকলরন। াধও ফরলরন, ‚অচভ অনায থ-ৃ ওচডয অা ওযলর অনালও 

নীত ওযায মাফ যলত াচয না।‛ 

অবু্দ ারাভ চফন যফ ফলরলঙনঃ এওচদন ভানুয অভয চফন ঈফালয়দলও যডলও এলন তায াভলন লনও 

ম্পদ য ওযা লর চতচন তা প্রতযাঔযান ওযাম ভানুয ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, যতাভালও তা গ্রণ 

ওযলতআ লফ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, অচভ তা ওঔনআ ঙুৌঁলফা না।‛ ভাদী অভযলও ফরলরন, 

‚অচভরুর ভুচভনীন যতা ওভ ওলযলঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভরুর ভচুভনীলনয ওাপপাযা অদাম ওযা 

অভায যঘলম যফী চ।‛ ভানুয ফরলরন,  ‚অচন চালনন যম, অচভ ভাদীলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত 

ওলযচঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚ভৃতুযয ভম অচন লনযয চফলম চনলম চঘচন্তত! অনায স্মযণ যনআ তঔন চতচন 

লফন ানওতাৃ।‛  

অবু্দল্লা চফন াচরভ ফলরলঙনঃ ফযায চফঘাযচত ামায চফন অবু্দল্লালও এ ভলভৃ ত্র চরঔলরন “  

‚চচভচভা চনলয় চফলযাধ ংক্রান্ত যম ভাভরা অনায ওালঙ অলঙ, তা ফযফামীয লক্ষ যাম চদলফন।‛ চফালফ 

চফঘাযচত ভানুযলও াপ চাচনলয় চদলরন “  ‚অল্লায ওভ, অচভ আনালপয চফলক্ষ যায় চদলফা না।‛ 

ভানুয অফায চনলদৃ যদয়ায য চতচন এওআ চফাফ চদলর ভানুয ফরলরন, ‚অল্লায ওভ, অচভ 

ৃচথফীলত নযামচফঘায প্রচতষ্ঠা ওযলত যলযচঙ। অভায চনলমাকওৃত চফঘাযচত অদারলত লতযয লক্ষ রডলত 

চকলম অভায চফলযাধীতা ওযলত ালযন।‛ 

ওচথত অলঙ, এও ফযচক্ত ওতৃওৃ চফঘাযচত মাযলও তরফ ওলয ফাদী- চফফাদীয াভলন ভানুয াৌঁচঘ 

চদলরন। চফঘাযচত এয চফালফ আমাযাভুওাল্লা না ফরায় চতচন ওাযণ চালনালত ঘাআলর য়ায 

ফরলরন, ‚অচন অরাভদুচরল্লা ফলরনচন।‛ ভানুয ফরলরন, ‚ভলন ভলন ফলরচঙ।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ ভলন ভলন ফলরচঙ।‛ ভানুয ফরলরন,  ‚অচন যমলত ুঅভায ক্ষাচতত্ব ওযলরন 

না, যলত ুঅভায চফশ্বা, অচন নযামবালফ ওালযা ক্ষ চনলত ালযন না। তাআ অচন চনচ লদ চপলয 

মান।‛ 

নাভীয ভাদয়ী ফলরলঙনঃ এওচদন ভানুয ভদীনায় এলর চওঙ ুঈচষ্ট্রঘারও ভানুলযয চফরুলদ্ধ ভদীনায চফঘাযচত 

ভুাম্মাদ চফন আভযালনয ওালঙ যওালনা এও চফললম চবলমাক ওযলরা। অচভ য ভম চফঘাযচত ভুাম্মাদ চফন 

আভযালনয চনলমাক ওযা যওযানী। চতচন ঔরীপায চফরুলদ্ধ অভালও ভান চাচয ওযায চনলদৃ চদলরন। অচভ 

চনলচয াযকতায ওথা চাচনলয় চদরাভ। চতচন অফায তাচওদ চদলরন। ফললল অচভ চবলমাকচরচ চরলঔ 

তালত যভায রাচকলম চদরাভ। এযয চফঘাযচত এ ত্র চনলম যমলত ফরলরন। অচভ তা চনলম ভন্ত্রী যফীয ওালঙ 

যকরাভ। চতচন ঔরীপায ওালঙ চকলম তালও চফলমচি চানালরন। তায ওাঙ যথলও চপলয এল যফী 

ফরলরন, অচভরুর ভুচভনীন ফলরলঙন, অভালও অদারলত ডাওা লমলঙ, অভায ালথ যওঈ যমলত াযলফ না। 

ফললল ভানুয অয যফী ঈবলম অদারলত এলরন। ঔরীপায ম্মানালথৃ অভালদয যওঈ দাডালরা না। 
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চফঘাযচত ঘাদয লে চনচ অলন ফলরন। চফঘালযয ফাদী ক্ষলও ডাওা লরা। ঈবলময ফক্তফয যানায য 

চফঘাযচত ঔরীপায চফরুলদ্ধ যাম চদলরন। চফঘায ওাচ যলল ভানুয ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা অনালও 

ঈত্তভ প্রচতদান চদন। এ আনাপূণৃ চফঘালযয চনয অচভ অনালও দ াচায চদনায প্রদান ওযচঙ।‛ 

ভুাম্মাদ চফন াপম অর- অচরী ফলরলঙনঃ অফু দারাভায ুত্র ন্তান লর চতচন এ ঔফয ভানুযলও 

চানালনায য এ ওচফতা অফৃচত্ত ওযলরন -  ‚লরৌচওওতা অয ফুমকৃীয ওাযলণ যওঈ মচদ ূলমৃ চকলম 

ঈলফন ওলযন, য অব্বা ন্তান যিা অচন1 ওাযণ অচনআ যরাওলদয ভলধয ফৃলেষ্ঠ।‛ এ ফলর অফু 

দারাভা এওচি থচর যফয ওলয ভানুলযয াভলন যাঔলরন। ভানুয ফরলরন, ‚এিা চও ?‛ অফু দারাভা 

ফরলরন, ‚অচন মা চদলতন, অচভ এয ভলধয অনালও তাআ চদলমচঙ।‛ এযয ভানুয থচরচি বলয চদযাভ 

চদলত ফলরন। ফস্তুত যআ থচরলত অলযা দুআ াচায চদযাভ ধলযচঙলরা। 

ভুাম্মদ চফন ারাভ চাভী ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত ভানুযলও চচলে ওযলরা, ‚অনায যওালনা অা ূণৃ 

যলমলঙ চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚এওচি অওাঙ্ক্ষা ফাওী যলম যকলঙ। অয তা লরা, অচভ এও ঘত্বলয ফল 

থাওলফা, অয অভালও চখলয ফলফ অালফ াদীলয এওচি দর।‛ যাফী ফলরন, অল্লাহ  তাঅরা তায প্রচত 

যভ ওরুন। এযয চতচন নযানয অলরাঘনা ওযলরন। যচদন ভন্ত্রীলদয যঙলরযা তায ওালঙ এল 

ফরলরা, ‚চনন, অনায অওাঙ্ক্ষা ূণৃ ওরুন।‛ ভানুয ফরলরন, ‚এযা যতা যআ যরাও নম (মাযা াদীলয 

ঘঘৃা ওযলফ), তালদয যাাও লফ ভমরা অয যফার ফস্থা। তালদয দমুকর লফ নি, ভাথায ঘুর লফ 

রম্বা, তাযা লফন ভুাচপয1 অয তাযাআ াদী নওলরয ওাচ ওযলফন।‛ 

অবু্দ াভাদ চফন অরী ভানুযলও ফরলরন, ‚অচন এভনবালফ াচতর  যদন যম, ভলন ম ক্ষভা ব্দচি 

ওঔলনাআ অচন যালননচন।‛ ভানুয ফরলরন, ‚ফনূ ভাযমালনয যক্ত এঔন শুওামচন অয অফু তাচরফ 

চযফালযয তলরামাযগুলরা এঔন ঔাফদ্ধ মচন। অভযা এঔন মৃন্ত ঐ চাচতয ভলধয ফফা ওযচঙ, তাযা 

চওঙচুদন অলক অভালদযলও ফাচালয খুযলত যদলঔলঙ, থঘ অচ ঔরীপা চললফ যদঔলঙ। এঔন অভালদয 

দাি যরাওলদয ন্তলয ফলচন। যরালওযা যমন অভালদয ক্ষভায ওথা বলুর না মাম অয ফৃদা যমন াচতর য 

চনয প্রস্তুত না থালও।‛ 

আঈনু চফন াফীফ ফলরলঙনঃ এওফায চমমাদ চফন অবু্দল্লা ালযী াচতযযল চক্ত অয চণ্ডতযূণৃ বালাম 

চনলচয যফতন- বাতা ফৃচদ্ধয চনয ভানুলযয চনওি চঘচি চরঔলরন। চফালফ ভানুয চরঔলরন, ‚বালায রংওায 

অয ংওায এওচত্রত লর যআ যরালওয ভলধয কফৃ পুলি ঈলি। অচভরুর ভুচভনীন যতাভায ফযাালয এ 

অঙ্কাআ ওযলঙন। তুচভ এ ংওায চভচেত বালা ফচৃন ওলযা।‛ 

ভুাম্মাদ চফন ারাভ ফলরলঙনঃ এওচদন ভানুযলও তাচরমুক্ত যাাও যলত যদলঔ এও ফাৌঁচদ ফরলরা, ‚আচন 

ঔরীপা,  চওন্তু যাাও তা প্রভাণ ওলয না।‛ ভনুয ফরলরন, ‚অপলা! তচুভ চও আফলন যাভায এ ওচফতা 

শুলনাচন “ ‘ুযলনা ঘাদয অয তাচরমুক্ত যাাও চযচতযা ভমৃাদায চধওাযী লত ালযন।’ ‛ 
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অালওযী ‘অয়ালয়র’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ ঈভাআয়া ফংলয অবু্দর ভাচরলওয ভলতা অব্বাীম ফংলয ভানুয 

চঙলরন ওৃণ। এও ফযচক্ত তালও তাচর যদয়া যাাও েলত যদলঔ ফরলরা, অল্লাহ  তাঅরায ওুদযত, চতচন 

ভানুলযয যাচত্বলও দচযদ্রতায ালথ ংমুক্ত ওলযলঙন। এ চফললম ভুচরভ অর- াদী এওচি কান কাআলরা। 

চতচন ালআ চঙলরন। চতচন এ কান শুলন অনচন্দত লম যখাডা যথলও যনলভ তালও লধওৃ চদযাভ ফঔচ 

চদলরন। ভুচরভ অর- াদী ফরলরা,  ‚অভায কান শুলন চাভ দ াচায চদযাভ ুযস্কায চদলমচঙলরন।‛ 

ভানুয ফরলরন, ‚এ ফযাালয ফাআতরু ভালরয থৃ ঔযঘ ওযা চালমম যনআ। তলফ যওঈ মচদ ত ৃওলয, য 

ওথা চবন্ন।‛ 

অালওযী ‘অমালমর’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ আফলন াযাভা ভদ ান ওযলতা। এওফায য ভানুলযয ওালঙ এল 

এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযলরা -  ‚তায দৃচষ্ট তঔলতয অলাল চনফদ্ধ, যমঔালন াচতর   ুযস্কায ঈবমিাআ 

যলমলঙ। তঔত মালও চনযাত্তা যদম, ধ্বংলয দ্বাযপ্রালন্ত চকলম য চনযাত্তা াম1 অয মালও ধ্বং ওলয, 

তায ভা যওৌঁলদ যপলয।‛ এ ওচফতা শুলন ভানুয ঔুচ লম ফরলরন, ‚তচুভ চও ঘা ?‛ াযাভা 

ফরলরা, ‚অচন ভদীনায ানওতাৃলও চরলঔ ািান, চতচন অভালও যনাগ্রতর  ফস্থাম যদঔলর অভায প্রচত 

যমন দ চাচয (অচ যফত্রাখাত) না ওলযন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ চওঙলুতআ যীমলতয ীভালযঔা চতক্রভ 

ওযলত াযলফা না।‛ য ফরলরা, ‚তালর অভায চনয চফওল্প এওিা চওঙ ুওরুন।‛ ভানুয ভদীনায 

ানওতলৃও চরঔলরন, ‚যম আফলন াযাভালও যনাগ্রতর  ফস্থাম ধলয অনলফ, তালও এওলা যফত্রাখাত অয 

আফলন াযাভালও অচ যফত্রাখাত ওযলফন।‛ এ চনলদৃ ায়ায য ভদীনায ানওতাৃ মচদ চনলচ যনাম 

ফুদ লত যদঔলতন, তালর তালও এ ফলর যঙলড চদলতন, ‚অচ যফাত্রাখাত রাকালনায চনয যও এওলা 

যফত্রাখাত ঔালফ।‛ ভানুয এওফায তায ওচফতা শুলন ঔুচ লম তালও দ াচায চদযাভ চদলম ফরলরন, ‚য 

আফযাীভ, (আফলন াযাভা) এলও াফধানতায ালথ ঔযঘ ওযলফ। যতাভায চনয অভায ক্ষ যথলও অয চওঙ ু

যনআ।‛ আফলন াযাভা ফরলরা, ‚অচভ এগুলরা ক্ত যভায চদলম এৌঁলি যাঔলফা অয তা ুরচযাত মৃন্ত ফলম 

চনলম মালফা।‛ 

ভানুয লনও ওচফতা অফৃচত্ত ওলযলঙন। তন্মলধয দুচি ঘযণ এভন -  ‚তচুভ োনী লর চনলচয আিাচক্তলও 

প্রফরবালফ ক্ত ওযলফ, ওাযণ বঙু্গয আিাচক্ত ভানুললও যদাদুরযতায় চনলক্ষ ওলয। ত্রু লক্ষয ঈয চফচয় 

চৃলনয য তালদযলও ংকচিত মায ুলমাক চদলফ না।‛ 

অবু্দয যভান চফন চমমাদ চফন আনঅভ অচিওী ফলরলঙনঃ অচভ ভানুলযয ালথ োলরঔা ওলযচঙ, এওফায 

চতচন অভালও তায খলয চনলয় যকলরন অয অভায চনয ঔাফায এলরা, মায ভলধয যকাত চঙর না। ভানুয 

যচফওালও ফরলরন, ‚চভচষ্ট যনআ ?‛ য ফরলরা, ‚না।‛ চতচন ফরলরন, ‚যঔচুয যনআ ?‛ য ফরলরা, ‚না।‛ এ 

ওথা শুলন চতচন শুলয় যকলরন অয এ অয়াত াি ওযলরন -   

  ٝ ُْ  َػَغ ٍِْهَ  أَْ َسثُّى   ٙ ٠  ُْ َّٚو  َػذ   
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ভানুয চঔরাপত ায়ায য অচভ তায ওালঙ যকলর চতচন অভালও চচলে ওযলরন, ‚ঈভাআমা ফংলয 

যভাওাচফরাম অভালদয যাচত্ব যওভন ?‛ অচভ ফররাভ, ‚যওালনা ফাদা’য মুলক এত তযাঘায মচন, মা 

এঔন লি।‛ ভানুয ফরলরন, ‚অচভ যওালনা াামযওাযী াআচন।‛ অচভ ফররাভ, ‚ঈভয চফন অবু্দর 

অমীম ফলরলঙন, ফাদালও ফাচালযয ালথ ঈভা যদমা মাম। ফাচালয ফৃাচধও চফচক্রত দ্রফযাচদআ অভদাচন 

ম। ফাদা দানীর অয াধও লর তায ওালঙ এভন যরাওযাআ অলফ, অয ফাদা ফদওায  

াাঘাযী লর এভন যরালওযআ ঙ্গ চভরলফ।‛ এ ওথা শুলন ভানুয ভাথা চনঘু ওলয যপলরন। 

ভানুলযয ফাণী রঃ চতনচি চফলম ঙাডা ফাদাকণ ওর ওথা শুনলত যাচচ। এও -  যকান তথয পাৌঁ না 

ওযা1 দুআ -  াযাভ ওালচ ফাধা প্রদান1 এফং চতন -  াম্রালচয চফলদ্রা ঙচডলম ডা। ূরী অলযওচি ংলমাচন 

ওলযলঙন -  ক্রয াত প্রাচযত ওযলর াত যওলি যপরলফ। 

আাও ভূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ঔাফায- দাফায আতযাচদয ভম ভানুয চনচ াথীলদয ালথ এওলত্র ফলতন 

না। ঈবলময ভালছ চফ কলচয এওচি দৃা যছারালনা থাওলতা। এ দৃা যথলও ঈবলম চফ কচ দূযলত্ব ফলতন। 

অব্বাীম ঔরীপালদয ভলধয ভাদী ফৃপ্রথভ াথৃীলদয ালথ এওলত্র ফলতন। 

ূরী ফলরলঙনঃ এওচদন ভাচঙ ভানুযলও ঔুফ চফযক্ত ওযলর চতচন ভওুাচফন চফন ুরামভানলও যডলও ভাচঙ 

ৃচষ্টয যয চালনালত ঘাআলর চতচন ফলরন, ‚ভাচঙযা তযাঘাযীলদয ভাচনত ওলয।‛ 

ভুাম্মাদ চফন অরী ঔুযাানী ফলরলঙনঃ ঔরীপা ভানুয ফৃপ্রথভ ওচফলদয বাদ চললফ চনলমাক ওলযন 

অয তালদয যাভলৃ ওাচ ওলযন। চতচন ফৃপ্রথভ নাযফ ুচযয়ানী বালায় অযফী গ্রোচদ নুফাদ ওলযন। 

ভানুয ফৃপ্রথভ নাযফ যরাওলদয অলর অযফলদয ানওতাৃ চনলয়াক ওলযন। এবালফ এওচদন অল, 

মঔন অযলফয যরাওলদয চনয ানওতাৃ মায দযচা ফি লম মাম অয তালদয যনতৃত্ব াতঙাো য়।  

 

ভানযু ওতৃওৃ ফচণতৃ াদীভূঃ  

ূরী ফলরলঙনঃ ভানুয তৎওারীন মুলকয ফলঘলয় ফে ভুাচদ্দ অয ফং তাচরওা ভুঔলস্থয চদও চদলম 

প্রচথতমা াচণ্ডলতযয চধওাযী চঙলরন। 

আফলন অাচওয ‘তাচযলঔ দালভও’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ ঔরীপা ভানুয তায ফাফা, তায দাদা অয আফলন 

অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, ‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ডান ালত অংচি েলতন।‛ 

ূরী ভানুলযয ফযাত চদলম আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ ফলরলঙন, ‚অভায অলর ফাআত নূ (অঃ) এয চওতীয ভলতা। মাযা এলত অলযাণ ওযলফ তাযা 

চযত্রাণ ালফ, অয মাযা দাৌঁচডলম থাওলফ (অলযাণ ওযলফ না) তাযা ধ্বং লফ।‛ 
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ভানুয অবু্দল্লা আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরলঙন, ‚অচভ মঔন ওাঈলও অভীয ফাচনলম তায চনয ভাচও বাতা চনধৃাযণ ওলয চদলফা, মচদ য এয যঘলম 

যফী যনম, তলফ য অত্মাৎওাযী।‛ (ূরী) 

আমাআমা চফন াভমা ামযাভী ফলরলঙনঃ অচভ অভায চতায ওাঙ যথলও যচলনচঙ যম, ঔরীপা ভাদী তালও 

দাচমত্ব যদয়ায য ফলরন, চনলদৃ ফাতর ফামলন ওলিাযতা ফরম্বন ওযলফ না। ওাযণ অভায চতা ভানুলযয 

ওালঙ যচলনচঙ যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন যম, অল্লা তাঅরা ফলরলঙন, 

‚অভায ম্মান  ভমৃাদায ওভ, অচভ চালরলভয যথলও দুচনমা  অচঔযালত প্রচতলাধ চনলফা। ভচরুভলও 

যদলঔ মাযা াধযভত াাময ওলয না, তালদয ফদরা চনলফা।‛ (ূরী) 

ুরী অফু আালওয ফযাত চদলম ভানুয যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, অরী (যাঃ) ফলরলঙন, ‚ঘাৌঁলদয যল চতন 

তাচযলঔ ভ্রভণ ওযলফ না।‛ 

ভানুলযয ানাভলর ফচণৃত রাভাকণ যলরাও কভন ওলযন -  আফলন ভুওপাঅ, ুালমর চফন অফু 

াচর, অরা চফন অবু্দয যভান, চভলযয অআনচফদ ঔাচরদ চফন আমাচমদ, দাঈদ চফন অফু চন্দ, অফু 

াচমভ, ারাভা চফন চদনায অর- অযাচ, ঔাত্তা চফন অফু ভুচরভ ঔুযাানী, আঈনু চফন ঈফালমদ, ুরামভান 

অর- অমার, চফঔযাত ভাকামী গ্রলেয যরঔও ভূা চফন ঈওফা, অভয চফন ঈফালমদ ভুতামারী, আয়াআয়া 

চফন াইদ অনাযী ওারফী, আফলন আাও, চাপয চফন ভুাম্মাদ ালদও অভা, ফর চফন ঈফাদা ভাওযী 

ভিা, ভদীনায অআনচফদ ভুাম্মাদ চফন অচরান, ভুাম্মাদ চফন অবু্দয যভান চফন অফু রামরা, আফলন 

চাযীয, আভালভ অমভ অফু াচনপা, ািাচ চফন অযতাত, াম্মাদ, রুফা ালয়য ালয়যী, ুরায়ভান 

তাভীভী, অলভ অর অয়ার, আফলন াফাযাভা অর-মফী, যভালতর চফন াআয়ান, ভুওাচতর চফন 

ুরায়ভান, চাভ চফন ঈযয়া, অফু অভয চফন অরা, াভমা চফন াফীফ প্রভুঔ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.almodina.com



 

 

ভাদী 

 

অর- ভাদী অফু অবু্দল্লা ভুাম্মাদ চফন ভানুয ১২৭ চচযীলত অআদচফচ নাভও স্থালন, চবন্ন ভলত ১২৬ 

চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন। তায ভাতায নাভ ঈলম্ম ভূা চফনলত ভানুয অর- হুভায়চযয়া।  

চতচন চঙলরন ঔুফআ দানীর, চনচপ্রয় অয প্রংচত। চতচন ুন্দয যঘাযা অয চনভৃর চফশ্বালয চধওাযী। 

চতচন ভ্রান্ত চফশ্বাীলদয ভূলরাৎািন ওলযন। ভাদী প্রথভ ঔরীপা, চমচন প্রাথচভও চীফলন ভ্রান্ত ভলত 

চফশ্বাীলদয ালথ তওৃমুলদ্ধ ফতীণৃ ন।  

চতচন চতা ভানুয অয ভুফাযাও চফন পুমারা যথলও াদী েফণ ওলযন, অয তায যথলও আমাআমা চফন 

াভমা, চাপয চফন ুরায়ভান অনাফয়ী, ভুাম্মাদ চফন অবু্দল্লা যাওাী, অফু ুচপমান, াইদ চফন 

আমাআমা অর- হুভামযী াদী ফণৃনা ওলযলঙন। 

মাাফী ফলরলঙনঃ ভাদীয যযমালমতলও (ফণৃনালও) যওঈ ঔণ্ডন অয চযভাচৃন ওলযচন।  

ঈভান যথলও আফলন অদী ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚ভাদী 

লফন অভায ঘাঘা অব্বালয ফংধয।‛ এ াদী ভালু।  

অফু দাঈদ অয চতযচভমী যীলপ ফচণৃত চফশুদ্ধ াদীচি লরা, ‚ভাদীয নাভ অভায নালভয ালথ অয তায 

চতায নাভ অভায চতায নালভয ালথ চভর থাওলফ।‛ (িীওাঃ তাআ এআ ‚ঔরীপা ভাদী‛ যআ ভাদী নন, 

মায ম্পলওৃ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয লনও াচদ যথলও তায ফযাালয চানা মায়, যআ 

‘অর- ভাচদ’য নাভ লফ ভুাম্মাদ আফলন অফদুল্লা, চমচন যল চভানায় এল তাগুলতয চফরুলদ্ধ চচাদ 

ওযলফন অয ইা অরাআচ ারাভ তায আভাভচতলত ারাত অদায় ওযলফন) 

ভাদী যমৌফনপ্রাপ্ত লর ভানুয তালও চতফচযতর ালনয কবনৃয চনলমাক ওলযন। চতচন যঔালন োন ঘঘৃা  

অলরভলদয ঘামৃ গ্রলণ বালরা ভন্দ চফঘালযয ক্ষভতা চৃন ওযলর ভানুয তালও চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায 

ভলনানীত ওলযন। 

ভানুলযয আলন্তওালরয ংফাদ ফাকদালদ চকলম যৌঙলর অভচনতা যঔালন ভাদীয ওালঙ ফাআঅত যদয়। 

এযয চতচন চভম্বলয দাচডলম এ বালণ প্রদান ওলযন “   

‚অচভরুর ভুচভনীন এও অল্লায ফান্দা। ডাও অলর চতচন ঘলর মালফন, থফা যওান চনলদৃ এলর তা 

ূণৃভমৃাদাম ফাতর ফামন ওযলফ।‛  

এ ওথা ফরলত ফরলত তায যঘাঔ দুলিা শ্রু চক্ত লয় ঈিলরা। চতচন চনলচলও ংফযণ ওযলত াযলরন না। 

চতচন অফায ফরলত রাকলরন “   
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‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ দুআ ফিুয ৃথও মাম যওৌঁলদচঙলরন। অয অচভ প্রথভত ফাফায 

যালও ভুযভান, অয চদ্বতীমত, অভায ঈয চঔরাপলতয যফাছা চৃত লমলঙ। অচভরুর ভুচভনীলনয চনয 

অল্লা তাঅরাআ মলথষ্ট। অচভ ভুরভানলদয চঔরাপত চযঘারনায চনয তাযআ াাময প্রাথৃনা ওযচঙ। 

ঈচস্থচত, অনায অভায অনুকলতযয প্রওা যমবালফ ওলযলঙন, চিও যবালফআ অভায অলদ ারন ওযায 

চনয চনলচলদয ভনলও প্রস্তুত ওরুন, মালত অচভ অনালদয যঔদভত ওযলত াচয অয প্রচতচি ওালচয 

পরাপর ুন্দয লফ। অনালদয ভলধয মাযা আনালপয প্রায খিালত ঘায়, অচভ তালদয পযভাফযদাযী 

ওযলফা। অনালদয ঈয ওলিাযতা লর অচভ তা দভন ওযায যঘষ্টা ওযলফা। অচভ অনালদয প্রচত াধযভত 

ফৃদা প্রাচন্তয ীতর ফাতা ঙচডলম চদলফা। অনালদযলও ওষ্ট যথলও চযত্রাণ চদলত অয আান ওযলত 

অচভ চীফনলও ঈৎক ৃওযলফা।‛ 

রাপমুয়া ফলরলঙনঃ ধনবাণ্ডাযপ্রাপ্ত লর ভাদী তযাঘাযীলদয দভন ওযায চনয প্রঘুয ফযম ওলযন। বাফীলদয 

প্রলমাচন যভিালত ফযাও ঔযঘ ওলযন। চতচন কবনৃযলদয ুযস্কায যদন অয চযফায- চযচন  যকারাভ 

ফাৌঁচদলদয ালথ ুন্দয ফযফায ওলযন। 

চতচন ফলরনঃ অফু দারাভা ফৃপ্রথভ ভাদীলও তায চঔরাপলতয ুংফাদ অয তায চতায ভৃতুযলত ভলফদনা 

োন ওলযন। অফু দারাভা চঔরাপলতয চনয চবনন্দন অয ফাফায ভৃতুযলত ভলফদন চানালত চকলম ভাদীয 

াভলন এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন -  ‚অভায ঘক্ষুদ্বম অচফ দৃয যদঔলঙ। এও চদলও চঔরাপলতয অনন্দ, 

নয চদলও ফআলঙ যালওয শ্রু। ফৃদা এওচি যঘাঔ যযাদন ওযলঙ, নযচি ালঙ। এওচি ওষ্ট বাযী ভলন 

লর য প্রালন্ত যলমলঙ ঔুী  অনন্দ। এও ঔরীপায ভৃতুযলত দুঃঔ যলর য দমাদৃ্র ঔরীপায তঔলত 

অলযালণয ঔুচ ঙচডলম লডলঙ। এওচন ঔরীপা ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয অনীত দ্বীলনয 

ঈয আলন্তওার ওযায য ওাযী এললঙ অনায ওালঙ। অল্লা তালও চদালমত চদন, চঔরাপলতয ভমৃাদা 

দান ওরুন অয চান্নাতুন নাইলভয লথ চযঘাচরত ওরুন।‛ 

১৫৯ চচযীলত ভাদী তায দুআ যঙলর ভূা াদী, এযয ারুন যীদলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। 

১৬০ চচযীলত বাযলতয অযফাদ মুলদ্ধয ভাধযলভ চফচচত ম। ভাদী এ ফঙয াি অদাম ওলযন। দৃায 

বালয ওাফা কৃ যবলগ মামায অঙ্কাম ওাফা যীলপ ভাদী ওতৃওৃ চনচদৃষ্ট দৃা ঙাডা চতচযক্ত দৃা যদমা 

চনচলদ্ধ যখালণা ওলযন। ভাদীয চনয ভিায় ফযপ যফযা ওযা য়। মাাফী ফলরন, ‚ভাদী ঙাো নয যওান 

ঔরীপায চনয ভিাম অয যওালনা চদন ফযপ সতচয ফা যফযা ওযা মচন।‛ 

১৬১ চচযীলত ভাদী ভিা যীলপ প্রতর  যাতর া, বফন অয াচনয াঈ সতচয ওলযন। চতচন চালভ 

ভচচদগুলরায কবীয চভযাফ সতচযয প্রচক্রয়া ফি অয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয মুলকয 

নুরূ যঙাি চভম্বায চনভৃাণ ওলযন।  

১৬৩ চচযী অয এয যফতীৃলত যযাভান াম্রালচযয চধওাং ঞ্চর চফচচত য়। 
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১৬৬ চচযীলত চতচন দারু ারাভলও দারু ুরতানাত চললফ চবচত ওলযন অয এঔান যথলও 

ভিা, ভদীনা  আমাভালনয ালথ ঈি  ঔচ্চলযয ভাধযলভ ডাও যমাকালমাক স্থান ওলযন। মাাফী ফলরলঙন, 

ভাদীআ ফৃপ্রথভ চচাম যথলও আযাও মৃন্ত ডাও ফযফস্থা ঘারু ওলযন। এ ফঙয চতচন লনও চামকাম 

থভ্রষ্টলদয ালথ যাচয চফতলওৃ ংগ্রণ ওলযন। 

১৬৭ চচযীলত ভচচলদ াযাভ ম্প্রাযলণয চনলদৃ যদন। এলত লনও খয ফাচড যবলঙ্গ ভচচলদয ন্তবুৃক্ত 

ওযা ম। 

১৬৯ চচযীলত এওফায ভাদী এও চওালযয যঙলন যখাডা ঙুিান, চওাযচি এও ুযলনা ফাচডয ভলধয চকলম 

অত্মলকান ওলয। যখাডাচি চওায ধযায চনয প্রাণলণ ঙুলি ঘলর। দ্রুত ঘরলত চকলম ফাচডলত যোওায ভম 

ভাদীয যওাভলয এভনবালফ অখাত রালক যম, যঔালনআ তায চীফন াঙ্গ খলি। যচদন চঙর ১৬৯ চচযীয 

ভুাযযভ ভালয ২২ তাচযঔ। ওালযা ভলত চফল ঔাআলয় তায ভৃতুয ম। ালরভ অর- ঔাচতয ভাদীয ভৃতুযলত 

এওচি ওরুণ যাও কাৌঁথা যঘনা ওলযলঙন। 

ূরী ফলরলঙনঃ এও যভণী ভাদীয ওালঙ এল ফরলরা, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য 

ফংধয, অভায প্রলমাচন চভচিলম চদন।‛ চতচন ফরলরন, ‚এ ব্দগুলরা অচ মৃন্ত ওাঈলও ফরলত শুচনচন।‛ 

এযয চতচন তালও দ াচায চদযাভ ুযস্কায চদলরন। 

ওুযাআ ঔাত্তারী ফলরলঙনঃ ালরভ চফন অবু্দর ওুদু্দ ফযীলও যালধয াচতর  যদয়ায চনয ভাদীয াভলন 

াচময ওযা লরা। চতচন তালও তযা ওযলত ঘাআলরন। য ফরলরা, ‚অচভ ভ্রান্ত অওীদা গ্রলণয চনয তাফা 

ওযচঙ।‛ এযয য এওচি ওচফতা অফৃচত্ত ওযলরা। চতচন ক্ষভা ওলয চদলরন। য ঘলর যমলত ঈদযত লর চতচন 

তালও ফরলরন, ‚যতাভায চিত ওচফতায এওচি ঘযণ তুচভ যকান ওলযলঙা। অয মা র-  ‘ফৃদ্ধওালর যওান 

যরাও তায বযা ঙাডলত ালয না।’ ‛ য ফরলরা, ‚যাৌঁ।‛ এযয চতচন তালও তযায অলদ চদলরন। 

মচয ফলরলঙনঃ দচন াদী চফাযদ ভাদীয ওালঙ এলরন। মালদয ভলধয পযচ চফন পুমারা অয কায়া 

চফন আফযাীভ চঙলরন। ভাদী ওফুতয চনলম যঔরলত বালরাফালতন। ভাদী কায়া চফন আফযাীভলও 

ফরলরন, এওচি াচদ যানান। চতচন ফরলরন, ভওু ফযচক্ত অফু হুযামযা (যাঃ) যথলও ভাযপঅুন ফণৃনা 

ওলযলঙন -  শ্বালযাী, তীযন্দাচ (ভাদীয ওাযলণ াদীলয ভলধয এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলয ফরলরন), 

াচঔলপ্রভীলদয যভাওাচফরা ওযা চালমম যনআ। ভাদী এচি শুলন দ াচায চদযাভ ুযস্কায চদলরন। কামা 

মাফায ভম (ভাদীয ভলন লরা, তাৌঁলও ঔুচ ওযায চনয য াদীলয চওঙ ুং ফৃচদ্ধ ওলযলঙ।) চতচন 

ফরলরন, অচভ াক্ষয চদচি অচন চভথযা ফলরলঙন অয চভথযায যফডাচালর থৃ ঈাচৃন ওলযলঙন। এযয 

চতচন ওফুতযগুলরা মলফ ওযায চনলদৃ যদন। 

ওচথত অলঙঃ এওফায যীও ভাদীয ওালঙ এলর ভাদী ফরলরন, ‚ম অভায অনকুতয ওযলত লফ, নতুফা 

অভায যঙলরলদয আরভ চক্ষা চদলত লফ, না য় অভায ালথ ঔাফায যঔলত লফ -  এ  চতনচিয ভলধয যম 

যওান এওচি অনালও গ্রণ ওযলতআ লফ।‛ যীও চওঙকু্ষণ যবলফ ফরলরন, ‚অনায ালথ ঔাফায ঔামাআ 
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ফলঘলম চ।‛ ভাদী দতর যঔালন চফচবন্ন প্রওায ঔাফায চদলত ফরলরন। ঔাদয গ্রলণয ভম াী ফাফুচঘৃ 

ফরলরা, ‚মযত, এঔন অচন যপৌঁল যকলঙন।‛ ফণৃনাওাযী ফলরন, চতচন এযয চক্ষাদান শুরু ওলযন অয 

অনকুতয গ্রণ ওলযন। 

ফাকফী চাচদমাদ গ্রলে াভদান আপষ্াানী যথলও যযমালমত ওলযলঙনঃ অচভ এওচদন যীলওয ালথ 

ফলচঙরাভ। ভাদীয যঙলর এল যরান চদলয় ফল যীওলও এওচি াদী চচলে ওযলরা। চতচন যওান 

ঈত্তয চদলরন না। য অফায প্রশ্ন ওযলরা। চতচন যওালনাআ ভ্রুলক্ষ ওযলরন না। াচাদা ফরলরা, ‚অচন 

ঔরীপায ফংধযলও ফো ওযলঙন।‛ যীও ফরলরন, ‚অলর আরভলদয দৃচষ্টলত আরভ চৃলনয যক্ষলত্র 

াচাদায চফলল যওান ভমৃাদা যনআ।‛ এযয য অদলফয ালথ ফল অফালযা প্রশ্ন ওযলর যীও 

ফরলরন, ‚যাৌঁ, এিা র তারালফ আরভলদয দ্ধচত।‛ 

ভাদী লনও ওাফয- ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন। ূরী ভুাম্মদ চফন অম্মাযা যথলও নওর ওলযনঃ ভাদী এও 

ফাৌঁচদয যপ্রলভ লডন। এওচদন ফাৌঁচদয ভলনয বাফ ফুছায চনয চতচন এও ফযচক্তলও ফাৌঁচদয ওালঙ ািান। যরাওচি 

ওথা ফরলর ফাৌঁচদ তালও ফরলরা, ‚অভায বম লি, চতচন অভালও চফযক্ত ওযলফন অয ফচৃন ওযলফন। অয 

এলত অভায ভৃতুয ত্বযাচন্বত লফ।‛ এ যপ্রচক্ষলত ভাদী এআ ওচফতাচি াি ওলযন -  ‚ঘাৌঁলদয যঘলম যওাভর 

এও যপ্রচভওা অভায ন্তয চম ওলযলঙ। তায প্রচত অভায যপ্রভ চফশুদ্ধ, থঘ য ুস্থতায ফাানা ওযলঙ, 

অফায য ৃথও লয় মায় না।‛ 

ঈভয চফন আয়াচমঅ লরা ভাদীয ফিু। চতচন তায ম্বলি এ ওচফতা যঘনা ওলযন -  ‚য অল্লা, অভায 

এওান্ত ফিু অফু াপলময চনয অভায ফদানলও চযূণৃ ওলয চদন। কান, ফদানযতা, ুকি, ফাৌঁদী, ুযা অয 

অচবচালতযয ভলধয অভায চীফন ীভাফদ্ধ।‛ 

গ্রেওায ফলরন, ‚অভায ভলত ভাদীয ওচফতাগুলরা চতা ভানুয অয তায যঙলরলদয যঘলম যৌন্দলমৃয যল 

চক্ত। চতচন ওচফলদয চনয এও ননয দষৃ্টান্ত।‛  

ূরী অফু ওাযীভা যথলও নওর ওলযলঙনঃ ভাদী িাৎ এও ফাৌঁচদয ওলক্ষ েুলও লড। ফাচদ য ভম ওাড 

ঔুলর নয ওাড যায প্রস্তুচত চনচিলরা। ভাদীলও অলত যদলঔ তচডখচড ওলয য াত চদলম তয োওায 

ফযথৃ যঘষ্টা ওলয। ভাদী যল ঈলি এ ওচফতাচি অফৃচত ওলযন -  ‚অভায ঘক্ষু অভালও ধ্বংলয দৃয 

যদচঔলমলঙ।‛ 

আাও ভূরী ফলরনঃ ভাদী এও ফঙয মৃন্ত াথীলদয ালথ দৃায অডালর ফলতন। লয দৃা ঈচিলম 

যদমা লর এও ফযচক্ত ফরলরা, ‚অনায চনয দৃাআ ঈত্তভ চঙর।‛ ভাদী ফরলরন, ‚যদঔায ভলধয যম 

তচৃপ্ত, দৃলয তা যনআ।‛ 

ভাদী চফন ালফও ফলরলঙনঃ এওচদন ভাদী এওচি যঙাি যনাদর চযলফচষ্টত লম যখাডাম ঘলড এও 

মাচিলরন। এও ফযচক্ত চঘৎওায ওলয এ ওচফতা অফৃচত্ত ওলয - ‚ঔরীপালও চাচনলম দা, অনায াচতভ 

www.almodina.com



 

 

চফশ্বাখাতও। অচন অল্লালও বম ওরুন অয অভালদযলও াচতভ যথলও যক্ষা ওরুন। মচদ ৎ যরাও 

চফশ্বাখাতওলও াাময ওলয, তায মাফ গুনাম চযণত লফ।‛এ ওচফতা শুলন ভাদী চনলদৃ 

চদলরন, ‚অভায াম্রালচয াচতভ নালভ যম কবনৃয অলঙ, তালও াযণ ওলযা।‛ 

অফু ঈফায়দা ফলরলঙনঃ ভাদী ফযায় এলর চালভ ভচচলদ াৌঁঘ য়াক্ত নাভাম ডালতন, এওচদন চতচন 

এলরন।  যরালওযা নাভালমযয প্রস্তুচত চনচিলরা। এও গ্রাভয যরাও ফলর ঈিলরা, ‚অনায যঙলন নাভাম ডায 

ঔুফ আিা। চওন্তু অচভ মূ ওচযচন।‛ ভাদী ভুচল্ললদয যরাওচিয চনয লক্ষা ওযলত ফলর চতচন চনলচ 

চভযালফ দাচডলম তায লক্ষাম যআলরন। যরালওযা এ ুন্দয ঘচযত্র যদলঔ চফভুগ্ধ য়।  

আফযাীভ চফন নালপ ফলরলঙনঃ এওচি নদী চনলয় ফযাফাীয ভলধয ছকো লর ভাদী ফরলরন, ‚অল্লাহ  

তাঅরা এ বূঔণ্ড ভুভানলদয দান ওলযলঙন, তাআ এয যওান এওও ভাচরও যনআ। যওঈ এলও ক্রয়- চফক্রয় 

ওযলত াযলফ না। মচদ ওযা ম, তলফ এয ভুদম থ ৃওর ভুরভালনয ভলধয ফণ্টন ওযলত লফ, নমলতা 

ভুরভানলদয াামযালথৃ তা ফযম ওযলত লফ।‛ এওদর যরাও চনলচলদয দাফীলত নঢ় যআলরা। তাযা 

ফরলরা, ‚নদী অভালদয চনয়ন্ত্রলণ থাওলত লফ। ওাযণ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন -  

যম ভৃত মভীনলও চীচফত ওলয (লম চযতযক্ত মভীলন ঘালাফাদ ওলয পর পরাম -  নুফাদও) য লফ যআ 

মভীলনয ওদায। অভালদয মভীন ভৃত। পলর এচি শুধুআ অভালদয ও।‛ যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ এয পযভান শুলন ভাদী ভাথা এতআ চনঘু ওযলরন যম তা মভীন পষ্ৃ ওযলফ। চতচন ফরলরন, ‚যতাভযা 

যম াদী যীলপয চফফযণ য ওযলঙা, তা অচভ ভাচন অয শুলনচঙ,  তলফ অচভ লযচচভলন এিাআ যদঔলত 

এলচঙরাভ যম, এ মভীন ভৃত চওনা। ওদুযতীবালফ মায ঈয চদলম াচন প্রফাচত ম য মভীন ভৃত লত 

ালয না -  অচভ এিা ভানলত াচয না। তলফ যতাভযা মচদ তা প্রভাণ ওযলত ায তালর ভানলফা।‛ 

অভায়ী ফলরলঙনঃ অচভ ফযাম চভম্বলয দাচডলম ঔুতফায ভলধয ফরলত শুলনচঙ যম, চতচন ফলরন, ‚অল্লা 

তাঅরা অনালদয যআ ওাচ ওযলত অলদ ওলযলঙন, মা চতচন চনচ ো অয যপলযতালদয চনয ঙন্দ 

ওযলতন। ওুযঅন যীলপ ফরা লয়লঙ -  

 َّْ َٗ  ئِ َـّ ََلئَِىزَٗ   اٌٍ َِ َٚ  َْ ِّٟ  َػٍَٝ ٠ َصٍُّٛ َّجِ إٌ  

‚চনঃলন্দল অল্লা  তায যপলযতাযা নফীয ঈয দরূদ ািান …‛ (ূযা অর- অমাফ, ৩৩ : ৫৬) 

ফচণৃত অমাত চদলয় এ ওথা ফুছাম যম, অল্লা তাঅরা যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ওর 

যাূরলদয ভলধয ফৃলেষ্ঠ ভমৃাদা দান ওলযলঙন। এবালফআ অনালদযলও ওর ঈম্মতকলণয ভলধয যেষ্ঠত্ব 

প্রদান ওযা লমলঙ।‛ 

গ্রেওায ফলরন, ‚ফৃপ্রথভ ভাদীআ ঔুৎফায ভলধয এ অমাত াি ওলযন। এযয যথলও ওর ঔতীফ তালদয 

চনচ চনচ ঔুৎযাম অফযওীমবালফ এ অমাত ঈলল্লঔ ওলযন। 
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ভাদী ওতৃওৃ ফচণতৃ াদীভূ 

ূরী অভাদ চফন ভুাম্মাদ অয চতচন অবু্দয যভান চফন ভুচরভ ভাদালয়নী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাদী 

তায ঔুতফাম যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঐ ঔুৎফাচি ঈলল্লঔ ওযলতন, মা অফু াইদ ঔুদযী 

যথলও ূমৃ তর চভত মায ভম ম্বলি ফচণৃত। 

ূরী ফলরলঙন যম, আয়াওুফ চফন াপম ঔাত্তাফী ওতৃওৃ ফচণৃত লয়লঙ যম, ভাদী ফলরলঙনঃ নাযফ এও 

প্রচতচনচধ দর যাূরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয দযফালয এলরা। তালদয দাচড চঙর ওভালনা, অয 

যকাৌঁপ রম্বা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফরলরন, ‚যতাভযা এলদয চফযীলত দাচড রম্বা অয 

যকাৌঁপ যঙাি ওযলফ, মালত তা ভুলঔ এল না লড।‛ ভাদী াদীচি ফণৃনা ওযায ভম যিাৌঁলি াত চদলম 

যদচঔলম যদন।  

আমাআমা চফন াভমা ফলরলঙনঃ ভাদী অভালদয ভাকযীলফয নাভাম োলনায ভয় ঈচ্চস্বলয চফচভল্লাচয 

যাভাচনয যাীভ ফরলতন। অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভচুভনীন, এিা অচন চও ওযলঙন ?‛ ভাদী চফালফ 

ফরলরন, ‚অচভ অভায চতা যথলও, চতচন অভায দাদা যথলও, অভায দাদা অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ এভনিাআ ওযলতন।‛ অচভ ফররাভ, ‚এ চনযআ চও অচন এভনিা 

ওযলঙন ?‛ ভাদী ফরলরন, ‚যাৌঁ।‛  

মাাফী ফলরলঙনঃ এ াদীলয নদগুলরা ভতু্তাচর (ংমুক্ত)। তলফ অভায চানা যনআ যম, যও ভাদী অয 

তায চতালও যীমলত দরীর ফাচনলমলঙন। 

এ াদীলয যাফীলদয ভলধয ফনূ াচলভয যকারাভ ভুাম্মাদ আফলন রীদ এওচন। তায ম্বলি আফলন অদী 

ফলরলঙন, ‚চতচন ভুনপাচযদ (এওও)। চতচন াদী চযফতনৃ ওলযলঙন।‛ গ্রেওায ফলরন, ‚এিা ফরলর চফশুদ্ধ 

লফ না। চতচন ভুনপাচযদ নন, অয যরাওলদয তায ফাধযতায় যদঔা যকলঙ।‛ 

ভাদীয ানাভলর যমফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  শুফা চফন অফু মানফা, ুচপমান 

াযী, আফযাীভ চফন অদাভ (দানীর), দাঈদ তাই (দানীর), াদী চফাযদলদয ভলধয প্রথভ ওচফ 

ফাায চফন ফাযদ, াম্মাদ চফন ারাভা, আফযাীভ চফন তান, ঔরীর চফন অভাদ।   
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অফ ুভুাম্মাদ াদী 

 

াদী অফু ভুাম্মাদ ভূা চফন ভাদী চফন ভানুয ফাযফায ফংীমা ঔীমযান চফনলত অদযালভয কবৃ যথলও ১৪৭ 

চচযীলত মী নাভও স্থালন চন্মগ্রণ ওলযন। তায ভা চঙলরন ফাৌঁদী। চতায ভৃতুযয য চতচন চঔরাপলতয তঔলত 

অীন যান। 

ঔতীফ ফলরলঙন, ‚যম ফমল াদী তঔলত ঈলফন ওলযন, য ফমল অয যওান ঔরীপা তঔলত ফলনচন। 

তায ফম তায ালথ হৃদযতাূণ ৃঅঘযণ ওলযচন। চতচন ভাত্র এও ফঙয ওলয়ও ভা চঔরাপলতয তঔলত 

চঙলরন। তায চতা ভাদী ভ্রান্ত চফশ্বাীলদয তযা ওযায চনয তালও ীমত ওলযচঙলরন। য ওাযলণ চতচন 

লনওলও আচকত যথলও চযলম যদন।‛ 

তায ঈাচধ ভূা অতফাও। চতচন ঈলযয যিাৌঁিচি ঈঘু ওলয যাঔায ওাযলণ ফৃদা তায ভুঔ পাৌঁও লয় থাওলতা। 

এচনয তায ফাফা এওচন যরাও চনলয়াক ওলযন। ভুঔ পাৌঁও যদঔলরআ য তালও ফরলতা, ‚ভূা অতফাও‛ 

(থৃাৎ -  ভূা, ভুঔ ফি ওলযা)। অয লঙ্গ লঙ্গ চতচন ভুঔ ফি ওলয চনলতন। এ ওাযলণ তায নাভ ভূা 

অতফাও লয় মায়। 

মাাফী ফলরলঙন, ‚াদী ভদ ান ওযলতন, যঔরাধুরাম ভগুর থাওলতন, নওা ওযা কচদয ঈয মায 

লতন। চঔরাপলতয ওালচ লনও বরু- ত্রুচি ওলযন। তলফ চতচন চঙলরন পষ্ষ্টবালী, বীত ুঅয ঈৌঁঘু ভালয 

ওথাচল্পী।‛ 

যওঈ ফলরন, চতচন চালরভ চঙলরন। াদীয মাত্রা লথ এওদর মাযী যঔারা তলরামায, ফৃা  তীয চনলম 

তায অলক অলক ঘরলতা। চতচন ফৃপ্রথভ এ প্রথায প্রফতনৃ ওলযন। তায দাঙ্ক নুযলণয ং চললফ তায 

ানওতাৃযা এভন ওযলতা। তায মুলক লস্ত্রয ফযাও চফতর ায খলি। 

১৭০ চচযীয যচফঈর অলঔয ভাল চতচন আলন্তওার ওলযন। তায ভৃতুযয ওাযণ চনলম ভতলবদ যলমলঙ। যওঈ 

যওঈ ফলরন, ফাৌঁফাকালন াদীয ফিু লড মায়ায ভয় াাময ঘাআলর াদী ধযলত চকলয় চতচন লে মান, 

ফিুয যলি অয তায নালও ফাৌঁ েুলও ঈবলময ভৃতুয ম। ওালযা ভলত, যলি অখাত যলম তায ভৃতুয য়। 

যওঈ ফলরন, তায য চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওায প্রাপ্ত ারুন যীদলও তযা ওলয াদী তায যঙলরলও 

ঈত্তযাচধওায ফানালত ঘাআলর তায ভা চনলচ তালও চফল ঔায়ায়। নযানযযা ফলরন, াদীয ভা ঔীমযায যালষ্ট্রয 

প্রাচনও ওালচয যদঔবার ওযলতন। তায দযচায় য়াযীযা াাযা চদলতা, এিা যদলঔ াদী তায ভালয়য 

ালথ ওওৃ বালাম তওৃ ওলযন অয ফলরন, ‚অচ যথলও অনায দযচাম াাযা যদঔলর অচভ তালদয তযা 

ওযলফা। অনায ওাচ ঘযওা ওািা, ওুযঅন যীপ চতরামাত ওযা, তাফী াি অয নামালম ভগুর 

থাওা। প্রাচনও ওালচ অনালও অয যমন নাও করালত না যদচঔ।‛ তায ভা প্রফর যক্রালধ প্রস্থান ওযলরন। 

যচদনআ াদী তায ভালময ওালঙ চফল চভচেত ঔাফায ািান, চতচন তা ওওুুযলও যঔলত যদন,  ওওুুয লঙ্গ লঙ্গ 
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ভাযা মাম। এিা যদলঔ ঔীমযান াদীলও তযায চদ্ধান্ত যনন। এওচদন াদীয জ্বয ম, চতচন চুলযয প্রলওাল 

ভুঔ যেলও শুলমচঙলরন। চওঙু যরাও তায ভালময আাযাম াদীলও করা চিল যভলয যপলর। চতচন াত ুত্র 

ন্তান যযলঔ আলন্তওার ওলযন। 

াদী তায বাআ ারুন যীদ ম্বলি এ ওচফতাচি যঘনা ওলযন -  ‚অচভ ারুনলও ঈলদ চদলমচঙরাভ, চওন্তু 

য তা প্রতযাঔযান ওলয। যম নীত গ্রণ ওলয না য রচিত ম। অচভ তালও এভন ওালচয প্রচত অফান 

ওলযচঙরাভ, মালত ঈবলয়য ভলধয হৃদযতা ম্পওৃ িুি থালও। চওন্তু য তা ভানলরা না। য এও ওাচ ওযায় 

চালরভ, অচভ মচদ াভলনয চদন মৃন্ত লক্ষা না ওযতাভ, তলফ য তাআ ওযলতা মা অচভ তালও ফলরচঙ। 

অয এয ওাযলণ য ভয় য বীলণ ভাচনত লতা।‛ 

ঔতীফ পচর যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ াদী এও যরালওয ঈয বীলণ যাক ওলযন। চননও ফযচক্ত এ ফযাালয 

ুাচয ওযলর চতচন ন্তুষ্ট ন। এযয য ফাযফায ক্ষভা প্রাথৃনা ওযাম াদী তালও ফরলরন, ‚অফায যওন 

ক্ষভা ঘাআলঙা ? অভায ন্তুচষ্টআ যতাভায চনয মলথষ্ট।‛  

ভাযয়ান আফলন অফু াপ াদীয ওালঙ এল এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন - ‚এওচদন অচভ তালও অয তায 

নুদানলও তুরনা ওযচঙরাভ, চওন্তু যওঈ অভালও এিা ফরলত ালযচন যম, অচভ ওালও প্রাধানয চদলফা।‛াদী 

তালও ফরলরন,  ‚(ুযস্কালযয ভলধয) তুচভ যওান চচচনলও প্রাধানয দা -  নকদ চত্র াচায চদযাভ না এও 

রাঔ ?‛ ভাযয়ান ফরলরন, ‚নকদ চত্র াচায, অয যফতীৃলত এও রাঔ।‛ াদী ফরলরন, ‚তচুভ এঔনআ 

ম্পূণৃ চনলত ঘাআলঙা।‛ এযয চতচন তালও এও রাঔ চত্র াচায চদযাভ চদলয় চদলরন। 

ূরী ফলরলঙনঃ যম ফ যভণীয যি যথলও দুআচন ঔরীপা চন্মগ্রণ ওলযন তায লরন ঔীমযান, াদী অয 

ারুন যীলদয ভা। অবু্দর ভাচরও চফন ভাযমালনয স্ত্রী রাদা চফনলত অব্বা -  মায কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন 

রীদ অয ুরামভান। রীদ চফন অবু্দর ভাচরলওয স্ত্রী া চপযন্দ চফনলত চপলযাচ চফন আমামদ চযদ চফন 

চওযা’য কবচৃাত দুআ ুত্র, মাযা চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলয, তাযা লরন আমাচমদ নালও (প্রওৃত 

নাভ ভাযমান -  নুফাদও) অয আফযাীভ। ঔরীপা অব্বা অয ঔরীপা াভমায চননী লরন ঔরীপা 

ভুতামাচিলরয ফাৌঁচদ ফামী ঔাতনু। ঔরীপা ভুতামাচিলরয অলযও ফাৌঁদীয নাভ ওাচলরয কলব ৃদাঈদ অয 

ুরামভান মাযা চঔরাপতপ্রাপ্ত যান। 

ূরী ফলরলঙনঃ াদী ঙাডা যওান ঔরীপা চুযচালনা যথলও ফাকদাদ মৃন্ত ডাও যমাকালমাক স্থান ওলযনচন। 

াদীয যভালয যঔাদাআ ওলয চরঔা চঙর - ِٓ ٠إ ٚثٗ عٝ ِٛ ثمخ لَا   

ূরী ফলরলঙন, ‚ালরভ অর- ঔালয াদীয ালন চবনফ ধাযাম এওচি ওাফয যঘনা ওলযন, মা এয অলক 

যদঔা মামচন।‛ 

ূরী াইদ চফন ালরভ যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ যভ ওরুণাভম অল্লা তাঅরায ওালঙ অচভ অাফাদী যম, 

চতচন াদীয ভতর  গুনা এওচি ওাযলণ ক্ষভা ওলয চদলফন1 অয তা লরা -  এওচদন অফুর ঔাত্তাফ াদী 
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াদীয পালঙ এল তায স্বযচঘত ওাফয অফৃচত্ত ওযলরন - ‚য ৃচথফীয বালরা ভানুল অয যআ বালরা 

ভানুললযা, মাযা অন ওলযলঙ।‛ এ ওাফয শুলন াদী ফরলরন, ‚ঘু ওলযা, এফ চও ফরলঙা!‛ ওচফ 

ফরলরা, ‚এ যথলও এ মুলকয যরালওয ঈলদ্দয।‛ এযয চতচন ওালফযয অলযওচি ঘযণ অফৃচত্ত ওলযন -  

‚যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয চনয চৃথফীয ওর ভমৃাদা,  অয তুচভ তায ভমৃাদায ওাযলণআ 

কফৃ ওযলঙা।‛ এ যঘনাচি শুলন াদী তালও এও াচায চদযাভ চদলরন। 

ভাদালমনী ফলরলঙনঃ এও যরালওয ুত্র ন্তান ভাযা মামাম াদী তালও এ ফলর ান্ত্বনা যদন “  ‚চপতনা অয 

ফারা ভুচফত লম য চীচফত থাওলর তুচভ ঔুচ লত! অয এঔন য যতাভায চনয মাফ  যভলতয 

অধায লমলঙ, তাআ দুঃঔ ওযলঙা!‛ 

ূরী ফলরলঙনঃ ালরভ অর ঔালয াদীয ালন দুচি ঘযণ অফৃচত্ত ওলযন -  ‚ভূা চঔরাপত অয 

চদালমতপ্রাপ্ত। অচভরুর ভুচভনীন ভুাম্মাদ যলরাও কভন ওলযলঙন। চমচন দুচবকৃ্ষলও দূয ওযলতন চতচন 

আলন্তওার ওলযন। অয চমচন যৌন্দমৃ  নুগ্রলয চনয এওাআ মলথষ্ট চতচন তঔত নীন।‛ 

ভাযমান চফন অফু াপ াদীয ালন এ ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন -  ‚অচভরুর ভুচভনীলনয ওফলযয ওাযলণ 

লযয ওর ওফয কচফৃত। মচদ তায যঙলরয (াদীয) অচফবৃালফ ান্তনা না যলতা, তলফ ওাদলতআ 

থাওলতা।‛ 

 

াদী ওতৃওৃ ফচণতৃ াদীভূ 

ূরী ফলরলঙনঃ ভুত্তাচরফ চফন অওাা ফলরলঙন, ‚এও ফযচক্ত ওুযাআলদয ফাদ যদম। এভনচও যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ালন যফমাদফীূণৃ ঈচক্ত ওলয। অচভ াদীলও চকলম চফলমচি চানারাভ। 

চতচন তৎওারীন পওীলদয (অআনচফদলদয) অয যআ যরাওচিলও ভচচরল ডাওলরন। অচভ ওলরয াভলন 

তায যফমাদফীয াক্ষয চদরাভ। াদীয যঘাযা চযফতনৃ লম যকলরা। চতচন ফনত ভতর লও ফল ডলরন। 

চওঙকু্ষণ য ভাথা তুলর ফরলরন,  ‚অচভ অভায চতা ভাদী, চতচন তায চতা ভানুয, চতচন তায চতা 

ভুাম্মাদ, চতচন তায চতা অরী অয চতচন তায চতা অবু্দল্লা আফলন অব্বালয ওালঙ শুলনলঙন (যম চতচন 

ফলরন), ‚যম ওুযাআলদয ফাদ চদলফ, অল্লা তাঅরা তালও ভাচনত ওযলফন।‛ এযয াদী চবমুক্ত 

ফযচক্তলও লম্বাধন ওলয ফরলরন, ‚য অল্লায দুভন, তচুভ চও ওুযাআলদয কাচর চদলম ন্তুষ্ট ন, যম কাচর 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ মৃন্ত যৌলঙ যকলঙ ?‛ এযয চতচন তায কদৃন ঈচডলম যদয়ায 

চনলদৃ যদন। 

এ াদীচি ফচণৃত নলদ ভওপু। তলফ চবন্ন দ্ধচতলত তা ভাযপু (ঔতীফ)। 

াদৃীয ানাভলর ভদীনায ক্বাযী নালপ প্রভুঔ আলত্তওার ওলযন। 
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ারুন যীদ অফ ুচাপয 

 

অফু চাপয ারুন যীদ চফন ভাদী ভুাম্মাদ চফন ভানুয অবু্দল্লা চফন ভুাম্মাদ চফন অরী চফন অবু্দল্লা 

চফন অব্বা। তায চতা ভাদী াদীয য তালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। বাআলয়য য ১৭০ চচযীয 

যচফঈর অঈয়ার ভালয ১৬ তাচযঔ চনফায যালত চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। 

ূরী ফলরলঙন, ‚য যালতআ ারুন যীলদয ুত্র অবু্দল্লা ভাভুন বূচভষ্ঠ যান। এওআ যালত এও ঔরীপায 

ভৃতুয, নযচলনয চংালন অলযাণ  অলযও চলনয চন্মগ্রণ -  এভন খিনা ওঔলনাআ খলিচন।  

প্রথলভ তায চযফাচযও নাভ চঙর অফু ভূা, যফতীৃলত তা ম অফু চাপয। চতচন তায চতা, তায দাদা অয 

ভুফাযও চফন পুমারা যথলও াদী যালনন অয তায যঙলর ভাভুন তায যথলও াদী ফণৃনা ওলযন। 

চতচন চঙলরন দৃঢ় ংওল্পলঘতা ঔরীপা। চৃথফীয ফাদালদয ভলধয চতচন লনও ফড ভমৃাদাীর ফাদা। 

চতচন লনও চচাদ অয াি ওলযন। এ যক্ষলত্র অফুর অরা ওাফী তায ালন এ ওাফযচি যঘনা ওলযন “  

‚যওঈ অনায ালথ যদঔা ওযলত ঘাআলর য যমন াযাভাআন যীপাআলন, থফা ীভালন্তয ালয তারা 

ওযলর অনালও ত্রু ধুযচলত এরাওাম যখাডায চলি থফা চফত্র বূচভলত ঈলিয চলি ালফ।‛ 

ঔরীপা ারুন চতায ানাভলর ১৪৭ চচযীলত যাম ঞ্চলর ঔীমযালনয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন। ঔীমযালনয 

কলবৃ াদী চন্মগ্রণ ওলযন। এ প্রলঙ্গ ভাযমান চফন অফু াপমা এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন “  ‚য 

ঔীমযান, যতাভালও ধনযফাদ। অফায ধনযফাদ। যতাভায দুআ ন্তান ৃচথফীয প্রচথতমা যাচনীচতচফদ।‛ 

ারুন যীদ চঙলরন ুদৃন, ুফক্তা অয আরলভ অদলফ (াচতয যঘনাম -  নুফাদও) ূণদৃক্ষ। চতচন তায 

চঔরাপতওালর চীচফত থাওা মৃন্ত ুস্থতা ঙাডা প্রচতচদন এওলা যাওাত নাভাম ডলতন। প্রাতযচও চনচ 

ম্পদ যথলও এও াচায চদযাভ দওা ওযলতন। চতচন োন  োন চাুলদয ফিু। চফত্র আরালভয 

ম্মান ওযলতন। যীমলতয চফরুদ্ধফাদী যরাওলদয অয ‚ন‛ - এয (অল্লা তাঅরায পষ্ষ্ট চনলদলৃয) 

চফলযাধীলদয যখায ত্রু চঙলরন। ওুযঅলনয ৃচষ্টয নকুাভী মাযা চফত্র আরালভয ভমৃাদালও ওিাক্ষ ওলয, 

তালদয ফযাালয চতচন ফলরন, ‚অচভ এলদয ঈয চফচচত লর এলদয তযা ওযলফা।‛ চতচন চনচ গুনায চনয 

ীভাীন ওাৌঁদলতন। মাচ- নীত শুনলতন অয ালয চনয দারুণ নুতপ্ত লতন। তায প্রংাওাযীলদয 

লনও ুযস্কায চদলতন অয ম্মান ওযলতন। চতচন চনলচ এওচন ঈচ্চালঙ্গয ওচফ। 

ভাযযা চফন াভাও এওচদন তায ওালঙ এলর চতচন তালও ঔুফআ ভাদয ওলযন, তা যদলঔ আফলন াভাও 

ফরলরন, ‚অনায চফনম অনায ভমৃাদায যঘলম যফী।‛ এযয আফলন াভাও য়াচ ওযলর চতচন 

লনওক্ষণ ওাৌঁদলরন। 
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চতচন পমীর চফন অয়ালয ফাচেলত মাতায়াত ওযলতন। অবু্দয যািাও ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ভিা যীলপ 

পমীর চফন অয়ালয ওালঙ ঈচস্থত চঙরাভ। াভলন চদলম ারুন যীদলও যমলত যদলঔ চতচন ফরলরন, 

‚যরালওযা ারুনলও বালরা ভলন ওলয না। অভায ভলত, চৃথফীলত এয যঘলম যফী চপ্রম অয যওঈ যনআ, চতচন 

আলত্তওার ওযলর যরাওলদয ঈয ফারা- ভুীফত নাচমর লফ।‛ 

অফু ভুঅচফমা মাযীয ফলরলঙনঃ ারুলনয াভলন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয নাভ ঈচ্চাচযত 

লর চতচন ফরলতন - ع١ذٜ ػٍٝ لَا صٍٝ   

( থৃাৎ, অভায যনতায ঈয অল্লা তাঅরায দমা ফচলৃত যাও) 

এওচদন অচভ তালও এ াদী শুনারাভ -  অচভ অল্লায যাতর াম চনত লফা, অফায চীচফত লফা, অফায 

চনত লফা। এিা শুলন ারুন যীদ চঘৎওায চদলম যওৌঁলদ ঈিলরন।  

এওফায অচভ তাৌঁলও এ াদীচি শুনারাভ -  অদভ (অঃ) অয ভূা (অঃ) এয ওথা লমলঙ। য ভম তায 

ওালঙ ওুযাআলদয এও ভ্রান্ত ফযচক্ত ফলচঙলরন। চতচন াদীচি শুলন ফরলরন, দুআ য়কম্বলযয াক্ষাত 

যওাথায় লমচঙলরা ? এ ওথা শুলন ারুন যীদ যক্রাধাচন্বত লম লঙ্গ লঙ্গ চনলদৃ চদলরন, ‚এ যরাওচিয 

াচতর  তলরামায। য নফী াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয প্রচত ফাদ চদলমলঙ।‛ অচভ ফররাভ, 

‚অচভরুর ভচুভনীন, তায েতায ওাযলণ এভনিা লমলঙ।‛ এযয ারুলনয যক্রাধ প্রচভত ম। 

অফু ভুঅচফয়া ফলরলঙনঃ এওচদন ারুন যীদ অভালও চনলয় ঔাফায যঔলত ফলরন। যীচত নুমামী এওচন 

অভায াত ধুলম চদলরন। াত যধামায য চতচন অভালও ফরলরন, ‚ফরলত ালযন, যও অনালও াত ধুলম 

চদলমলঙন ?‛ ফররাভ, ‚অভায চানা যনআ।‛ চতচন ফরলরন, ‚আরলভয ম্মানালথৃ অচভ চনলচআ অনায াত 

ধুলম চদলমচঙ।‛ 

ভানুয চফন অম্মায ফলরলঙন, ‚পমীর চফন অমা, ারুন যীদ  এও ফযচক্ত -  এ চতনচন ঙাডা য়ালময 

ভলধয ওাঈলও এলতা চধও ওাৌঁদলত যদচঔচন।‛ 

অবু্দল্লা অর- ওামাচযযী ফলরলঙনঃ এওদা ারুন যীদ পমীর চফন অমালয ালথ যদঔা ওযলর চতচন 

তালও ফরলরন, ‚য ুদৃন ফযচক্ত, চওমাভলতয চদন এ ঈম্মলতয ফযাালয অনালও চচোা ওযা লফ।‛ 

এযয পমীর চফন অমা এ অয়াত চতরায়াত ওযলরন -  

رَمَطََّؼذْ  َٚ   ُ ِٙ اْْلَْعجَبة   ثِ  

‚… অয চফচিন্ন লয় মালফ তালদয াযপষ্চযও ভতর  ম্পওৃ।‛ (ূযা অর- ফাওাযা, ২ : ১৬৬) 

অয ফরলরন, ‚চওয়াভলতয চদলন দুচনয়ায ওর ফস্তুয ালথ ম্পওৃ যঙদ লফ।‛ এিা শুলন ারুন যীদ 

ডুওলয যওৌঁলদ ঈিলরন। 
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আফলন ভফুাযালওয আলন্তওালরয ংফাদ যলম ঔরীপা ভলফদন োন ওলযন অয াম্রালচযয অভীয-

ঈভাযালদয ভলফদনা োলনয চনলদৃ যদন। 

রাপমুয়া ফলরলঙনঃ ারুন যীদ তায দাদা অফু চাপয ভানুলযয দাঙ্ক নুযলণ ঘরলতন। তলফ াথওৃয 

শুধু ভানুয ওৃণ  যরাবী। চওন্তু চতচন তা চঙলরন না। ঈযন্তু, ঔরীপালদয ভলধয চতচন প্রচতদ্বিী দানীর। 

এওফায চতচন ুচপয়ান চফন অআলমনালও এও রাঔ থৃ প্রদান ওলযন। এওফায আাও ভুুরীলও দুআ রাঔ 

থৃ দালনয চনলদৃ যদন। এওচি ওালফযয প্রচতদান চললফ চতচন ভাযমান চফন অফু াপলও াঘ াচায 

চদনায, াী যাাও, চনলচয ঔা যখাডা অয দচন যযাভান যকারাভ ুযস্কায যদন। 

অভায়ী ফলরলঙনঃ এওফায চতচন অভালও ফরলরন, ‚য অভায়ী, অভায প্রচত যওন অনায এআ চুরুভ 

অয ঈদাীনতা ?‛ অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভচুভনীন, অল্লায ওভ, অনায ওালঙ াচময মায চনয 

চতদ্রুত কচতলত ঙলুি এলচঙ। যওান চনলদ দু’দণ্ড চফোভ যনআচন।‛ এ ওথা শুলন ারুন ঘু লম যকলরন। 

যরালওযা ঘলর যকলর অচভ এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযরাভ -  ‚দান ওযায ওাযলণ অনায ালত চদযাভ যরলকআ 

থালও, অয নয ালত থালও যক্ত ভাঔা তলরায়ায।‛ এিা শুলন চতচন ফরলরন, ‚মথাথৃ। অচন অভালও 

যরাওলদয াভলন চওঙ ুফরলফন না, অয চনচলৃন অভালও নীত ওরুন।‛ এযয অভালও াৌঁঘ াচায চদনায 

ুযস্কায চদলরন। 

ভরুচুর ভাঈদী গ্রলে যলমলঙঃ ারুন যীলদয আিা চঙর যযাভান ভূদ্র  ওরচুুভ ভলুদ্রয কচত বূঔলণ্ড 

প্রফাচত ওযায। চওন্তু আমাআমা চফন ঔাচরদ ফযভিী এ যাভৃ চদলরন “  ‚এভনিা ওযলর যযাভান 

ভুরভানলদয ভচচলদ াযাভ দ্রুত অক্রভলণয দ ত্বযাচন্বত লফ। তাঙাডা যযাভানলদয চাাচ চচাচ মৃন্ত 

মাতায়াত ওলয।‛ এ ওথা শুলন চতচন তায চদ্ধান্ত ভুরতফী যখালণা ওলযন। 

াঔত ফলরলঙনঃ এভন যরাওলদয ভচন্ত্রবাম ন্তবুকৃ্ত ওযা ারুন যীলদয চনয মলতা চ চঙর, নয 

ঔরীপালদয চনয তলতা চ চঙর না। আভাভ অফু আঈুপ (যঃ) চঙলরন চফঘাযও, ভাযমান চফন অফু াপম 

ওচফ, অমা চফন ভুাম্মালদয ফাফায ঘাঘা তায বাদ, পচর চফন যফীঅী প্রযী, আফযাীন ভূরী ভুঔাত্র 

অয যালফদা তায ত্নী। ারুন যীলদয মুক চঙর ইলৃণীম মুক, যমভন চফলময ভম ফয ইলৃণীম। 

মাাফী ফলরলঙনঃ ারুন যীলদয অলযা লনও দীখৃ খিনা যলয়লঙ। চতচন যঔরাধুরা ওযলতন না, কান শুনলতন 

না, চনচলদ্ধ ওাচ ওযলতন না। অল্লাহ  তাৌঁলও ক্ষভা ওরুন। 

তায ানাভলর যমওর রাভালম যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  ভাচরও চফন অনা, রালয় চফন 

াদ, চফঘাযও আভাভ অফু আঈুপ, আভাভ অফু ানীপা, ওাচভ চফন ভইন, ভুচরভ চফন ঔাচরদ অমমানফী, 

নূর চালভ, ালপচ অফু অমানা আমাওাযী, আফযাীভ চফন াদ মযী, অফু আাও পযনাযী, আভাভ 

াপী (যঃ) এয ঈতর াদ আফযাীভ চফন অফু আমাআমা, আভাভ অফু ানীপা (যঃ) এয ঙাত্র অাদুর ওপুী, 

আভাইর চফন অমা, ফয চফন ভুপার, চাযীয চফন অবু্দর াভীদ, চময়াদুর ফাওায়ী, াভমায ঙাত্র 

চরভুর ভুওযা, অযলফয আভাভ ায়ফুয়া, দানীর অবু্দল্লা ঈভযী, অবু্দল্লা চফন ভুফাযও, অবু্দল্লা চফন 
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আদযী ওপুী, বাদ অবু্দর অমীম চফন অফু াচমভ, ওাাআ ওাযী এফং রংওায াস্ত্রচফলদয ঈতর াদ আভাভ 

অফু ানীপা (যঃ) এয ঙাত্র ভুাম্মাদ চফন াান, (তাযা ঈবলম এওআ চদন আলন্তওার ওলযন)। অরী চফন 

ভুায, চকনচায, ইা চফন আঈনু াফীমী, পমীর চফন অমা, আফলন াভাওা, ওচফ ভাযমান চফন অফু 

াপম, ভাঅফী আভযান ভূরী, ভুতাভায চফন ুরামভান, চভলযয চফঘাযও ভপুর চফন পুমারা, 

ভূা, ভূা যফীঅ, তৎওারীন মুলকয চফঔযাত রী অফুর াওাভ চভযী, নভুান চফন অবু্দ ারাভ 

আপষ্াানী, াচভ আমাআমা চফন অফু মালমদা, আমাচমদ চফন মাযীঅ, নাহুচফদ আঈনু চফন াফীফ, ভদীনা 

যীলপয ক্বাচয আমাওুফ চফন অবু্দয যভান, আভাভ ভাচরও (যঃ) এয ঙাত্র যপষ্লনয ফলযণয অলরভ াঅঅ 

চফন ারাভ, আভাভ ভাচরও (যঃ) এয ঙাত্র অবু্দয যভান চফন ওাচভ, প্রচদ্ধ ওচফ অফু ফওয চফন অমা 

ভওযী, অব্বা চফন অনাপ, আঈনু চফন ভাচশু প্রভুঔ। 

১৭৫ চচযীলত তায ানাভলর এওচি ঘভৎওায খিনা খলি। অবু্দল্লা চফন ভুঅফ মযী আমাআমা চফন অব্দ 

চফন াান ঈরুয়ীয ফযাালয এ ফাদ ঙডাম যম, য এওচি দর ংকচিত ওলযলঙ। চঘলযআ এ দরচি ারুন 

যীলদয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযলফ। এ চবলমালকয ওাযলণ আয়াআয়ালও যডলও অনা লরা। এযয ারুন তায 

ালত াত যযলঔ আয়াআয়ালও এ দু’ অ ওযলত ফরলরন -  ‚আয়া যাব্বার অরাভীন, আমাআমা মচদ অচভরুর 

ভুচভনীলনয চঔরাপলতয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওযায আিা ওলয, তালর অচন অভালও স্বীয় চক্ত  াচতর য ভলধয 

চনলক্ষ ওরুন। অভীন, আমা যাব্বার অরাভীন।‛ প্রথলভ আয়াআয়া এ দুয়া ওযলরা। তঃয অবু্দল্লা চফন 

ভুঅফ এ দুয়া ওযলত নীা যালণ ওলয অয যফতীৃলত য দুয়া ওলয, দুয়া যলল ঈবলয় নীযলফ দাৌঁচেলয় 

চঙর। য চদলনআ অবু্দল্লা চফন ভুঅফ আলন্তওার ওলয।  

১৭৬ চচযীলত অবু্দয যভান চফন অবু্দর ভাচরও চফন াচর অব্বাীয ালত ফাা য চফচচত য়। 

১৭৯ চচযীয যভমান ভাল ারুন যীদ ঈভযা ওলযন। এআ আযালভআ চতচন াি ওলযন অয ভিা যথলও 

অযাপালত ালম যৌঁলি পয ওলযন।  

১৮০ চচযীলত বমঙ্কয এও বচূভওম্প ম, মায ওাযলণ আস্কান্দাচযমায চভনাযগুলরায ঈযাং যবলগ লে। 

১৮২ চচযীলত প্রতযক্ষ রোআলয়য ভাধযলভ স্বমং অচভরুর ভচুভনীন ারুন যীলদয ালত ফ াপ নাভও দুকৃ 

চফচচত ম। 

১৮৩ চচযীলত ঔাযাচ ম্প্রদাম ওতৃওৃ ৃষ্ট চফলদ্রাল অলভৃচনয়ায় লনও ভুরভান ধ্বং ম। তাযা এও রাঔ 

ভুরভানলও ফন্দী ওলয, এভন ভুীফলতয ওথা এয অলক অয ওঔলনাআ যানা মামচন। 

১৮৭ চচযীলত যযাভ ম্রাি আমাওপুয চঙ্গওাযবঙ্গ ত্র যম চঙ্গওায ম্পাচদত লমচঙলরা ভুরভান অয 

যযাভানলদয ভলধয, তা ারুন যীলদয ওালঙ ািান। তালত চরঔা চঙর -  ‚যযাভান চধচত আমাওপুলযয ক্ষ 

লত অযফ চাালনয ফাদা যীলদয প্রচত। ফকত অলঙন, যম ম্পচত্ত অভায অলক যযাভানলদয ধীলন 

চঙর, য ভম অনায ফস্থা চঙর দাফায গুচিয ভলতা, অয তাযা চঙর দুফৃর  চনফৃুচদ্ধয। পলর তাযা প্রঘুয 
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ধন-যত্ন চদলম অনায ালথ চি ওলযলঙ। তাআ এ ত্র যৌঙায লঙ্গ লঙ্গ যম ধনযাচচ অচন তালদয যথলও 

চৃন ওলযলঙন তা যপযত চদলফন, নতুফা তলরামায চদলয় পামারা লফ।‛ 

ত্রচি লড ারুন যীদ এলতাআ যক্রাধাচন্বত লম ডলরন যম, যালক ঈলত্তচচত লম ডলরন। তায যঘাযায 

চদলও তাওালনায ভলতা া ওালযা চঙর না, যওঈ ওথা ফরলত াযলরা না। তায বাদফৃন্দ অয অভীয-

ঈভাযাকণ তায াভলন যথলও ঘলর যকলরন। ারুন যীদ অভীয- ঈভাযালদয ালথ যাভৃ ঙাডাআ এ ত্রচি 

চরঔলরন -  ‚চফচভল্লাচয যাভাচনয যাীভ। অচভরুর ভুচভনীন ারুলনয ক্ষ যথলও, আমাওপওু নাভও 

যযাভান ওুওলুযয যচলন যাঔা ঈচঘত যম, য ওাচপলযয ফাচ্চা, অচভ অচভ যতাভায ত্র লডচঙ। এয চফাফ 

চঘলযআ তুচভ চনচ যঘালঔ যদঔলত ালফ  -  যানায প্রলমাচন যনআ।‛ 

চতচন য চদনআ এওদর সনয চনলয় মাত্রা ওযলরন। চযাচওর লয যৌৌঁলঙ ঈবলময ভলধয মুদ্ধ ম। য মুলদ্ধয 

তীব্রতায ওথা অচ চনশ্রুচত লম ভুলঔ ভুলঔ চপলয। ভুরভানযা চফচম চৃন ওলয আমাওপুয চিয প্রতর াফ 

ওলযন অয প্রচত ফঙয ঔাযাচ চদলত ম্মত যান। ারুন যীদ এ প্রতর াফ নুলভাদন ওলয প্রতযাফতনৃ ওলযন। 

চতচন দরফলর যাওা চনলদ চপলয এলর ওালপলযয ফাচ্চা অফায চিয তাৃচদ বঙ্গ ওলয, অয তাযা এ 

ধাযণা ওলয যম, ীলতয ওাযলণ ারুন অয অক্রভণ ওযলফন না। প্রচতশ্রুচত বলঙ্গয ংফাদ া ওলয যওঈ 

অচভরুর ভুচভনীলনয ওালন চদলত াযলরা না। ফললল অবু্দল্লা চফন আঈুপ তাভীভী এ ওচফতাচি অফৃচত্তয 

ভাধযলভ ঔফযচি অচভরুর ভুচভনীলনয ওণৃ ওুলয যৌৌঁলঙ যদন -   ‚আমাওপুয অনালও মা চদলমচঙলরা, য 

অফায মাদা বঙ্গ ওলযলঙ। িফত চযভ্রভলণয চদনগুলরা এঔলনা ফচষ্ট যলম যকলঙ, অচভরুর ভুচভনীলনয 

চনয ুংফাদ, অল্লা াও অনালও লনও ঙাকর দান ওলযলঙন।‛ 

অফুর-অতাী এ ধযলনয এওচি ওচফতা াি ওলযন, মা চদলয় ারুন যীদ চফলমচি নুধাফন ওলযন অয 

অফায চপলয মান। লনও ঘডাআ ঈতযাআ যচযলম যঔালন যৌলঙন, অয চনলচলদয চক্ত চনঃলল  

আমাওপুযলও ধ্বং না ওযা মৃন্ত রোআ ঘাচরলয় মান। এ প্রংলক অফুর অতাীয়া এ ওচফতা অফৃচত্ত ওলয -  

‚চযাওর মুলদ্ধয ভাধযলভ ধ্বং লম যকলঙ। ফাদা (ারুন যীদ) ঈলদ্দয নুমামী চফচম রাব ওলযলঙন। 

ারুন চফদুযলতয ভত তযফাযী চনলম চফচলময যরার ঔচঘত তাওা ালত যৌলঙন।‛ 

১৮৯ চচযীলত যযাভানযা যঔান যথলও ভুরভানলদয যফয ওলয যদয়।  

১৯০ চচযীলত যযাভান াম্রালচয াযাীর চফন ভাঅন আফলন মালমদায যনাচতলত্ব সনয ািালনা ম। তাযা 

যযাভান সচনওলদয মৃদুতর  ওলযন। চযালওরা অয াওারীমা দকূৃ চফচচত ম। ঈযন্তু আমাচমদ চফন ভুঔাল্লাদ 

পারওনুীমা চম ওলযন। অয াভীদ চফন ভামুপলও ওফযলয চদলও ািালনা ম। চতচন ওফযফাীলও 

যাচচত ওলয যঔালন চিংলমাক ওলযন। অগুলনয যরচরান চঔা াচায যরাওলও বস্ম ওলয। 

১৯২ চচযীলত ারুন ঔুযাালনয চদলও ভবু ওলযন, চতচন চনলচআ যঔালন মান। ভুাম্মাদ চফন াফা তফযী 

ফলরলঙন, অভায ফাফ নলয য়ান মৃন্ত ারুলনয ালথ চঙলরন। পলযয ভলধয এও চদন ারুন তালও 

ফরলরন,  ‚াফা, ভলন ম এযয অয তুচভ অভায ালথ চভচরত লত াযলফ না।‛ চতচন ফরলরন, 
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‚অল্লা তাঅরা অনালও ুস্থতায ালথ চপলয অনুন।‛ অফায চতচন ফরলরন, ‚এযয অয তচুভ অভালও 

যদঔলত ালফ না।‛ াফা ুনযায় এওআ চফাফ চদলরন। ারুন যাতর া যথলও লয এল ফরলরন, ‚তচুভ 

এলা, যতাভালওয যালষ্ট্রয চওঙ ুগুরুত্বূণৃ ওথা ফরলফা। ওালযা ওালঙ তা প্রওা ওযলফ না।‛ তঃয চতচন 

চাভায ওাে চযলয় যি যফয ওযলরন। যলিয ঘাযাল যযলভয চি ফাধা চঙর। যদচঔলম চতচন 

ফরলরন, অভায এ যযাক লমলঙ, মা অচভ যরাওলদয ওালঙ যকান যযলঔচঙ। অয অভালদয যঙলরলদয ফস্থা 

এআ যম, তালদয তোফধান অভায ালথ ম্পৃক্ত। ভাভুলনয ামও ভারুয, অভীলনয ামও চচফযীর চফন 

ফাচদীচু1 (যাফী ফলরন) অয চতচন (ারুন) যম তৃতীম চলনয নাভ ফলরচঙলরন তা অভায ভলন যনআ। তাযা 

প্রলতযলওআ অভায যল চনঃশ্বা তযালকয লক্ষাম। তাযা অভায চীফলনয চদনগুলরা গুনলঙ অয অভায 

চীফনলও দীখৃ ভলন ওযলঙ। মচদ এ ওথাম তযত চালনালত ঘা তলফ এলা। অচভ তুওৃী যখাডা ঘাআচঙ। চওন্তু 

অভায ুস্থতা যমন যফলড মাম য চনয দুফৃর যখাডা যদমা লফ। (যাফী ফলরন) চতচন যখাডা ঘাআলরন। তালও 

দুফৃর যখাো যদয়া লরা। চতচন যফদনাবযা দৃচষ্টলত অভায চদলও তাচওলয় অভালও চফদাম চদলম চুযচালনয 

চদলও ঘলর যকলরন, ারুন ুস্থ ফস্থাম ত ঞ্চলর যৌলঙ ১৯৩ চচযীলত আলন্তওার ওলযন। 

১৭৫ চচযীলত ারুন যীদ মালফদায আিা নুমামী ুত্র অভীনলও চঔরাপলতয ঈত্তযাচধওাযী ভলনানীত 

ওলযন। য ভম তায ফম াৌঁঘ ফঙয। অভীলনয নাভ ভুাম্মাদ, দফী অভীন। 

মাাফী ফলরলঙনঃ ভুচরভ চফলশ্ব এিা চঙর দুফৃরতায প্রথভ ূঘনা। ারুন যীদ ১৮২ চচযীলত অভীলনয য 

অবু্দল্লালও, মায দফী ভাভনু, তালও ঈত্তযাচধওায ফাচনলম ঔুযাালনয প্রাচনও দাচমত্ব চদলম যঔালন 

াচিলম যদন। ভাভুলনয য চতচন ুত্র ওালভলও, চমচন ঔুফআ ল্প ফমস্ক, তালও ভুতভান দফী চদলম ১৮৬ 

চচযীলত ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলয চামীযা অয ীভান্তাঞ্চলরয প্রাচনও দাচয়ত্ব প্রদান ওলযন। এবালফ 

চতচন আরাভী চকতলও চতন বালক চফবক্ত ওলয যপলরন। যওান যওান োনী য ভম ফলরচঙলরন, ারুন 

এলদয ভলধয ংখালতয ফীচ ফন ওযলরন, প্রচা চনাধাযণালও দুঃঔ- ওলষ্টয ভলধয চনলক্ষ ওযলরন। ওচফকণ 

তালদয প্রংাূঘও ওচফতাম এলদয গুণওীতনৃ ওলযলঙন। ঈত্তযাচধওায প্রাচপ্তয ক্রভধাযায চঙ্গওায নাভাচি 

ওাফা যীলপ ছুচরলম যদমা ম। 

যওঈ যওঈ ফলরন, ারুন যীদ চনচ তু্র ভুতাচভলও ভূঔৃ  এলওফালয চচক্ষত মায ওাযলণ চঔরাপত 

যথলও ফচঞ্চত ওলযন। চওন্তু অল্লা তাঅরা এয ফংধলযয ভলধযআ চঔরাপত স্থানান্তয ওলযন অয ওর 

ঔরীপা তাযআ ফংদ্ভুত। ারুন যীলদয য অরাদ যথলও যওান ঔরীপা চন্ম যননচন। 

 

চফচবন্ন খিনাফরী 

তাচযয়াত গ্রলে আফলন ভুফাযলওয ূলত্র ারাপী চরলঔলঙনঃ ারুন যীদ ঔরীপা মায য ভাদীয এও 

ফাৌঁচদলও তায ভলন ধলয। ারুন যীদ ফাৌঁচদলও ডাওলর য ফরলরা, ‚অভায ালথ অনায ফাফায চভরন 

লমলঙ।‛ চওন্তু চতচন যপ্রলভয তর ফাহু ঈন্মুক্তআ যাঔলরন। চতচন আভাভ অফু আঈুপ (যঃ) যও এ ম্পলওৃ 
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ভামারা চচলে ওযলরন। ওামী অফু আঈুপ ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, ফাৌঁচদ মা ফলরলঙ তা চও তয ? 

ওাযণ য যতা চফত্র নম, তালও তযাচমত ওযলফন না।‛ 

আফলন ভুফাযাও ফলরলঙন, ‚অচভ যম ফ চফললম অশ্চমৃ  অপলা ওচয তা লরা ঐ ফাদা  ঔরীপালদয 

ফযাালয, মালদয াত ভুরভানলদয ভালর  যলক্ত যচিত অয চমচন চতায ভমৃাদায প্রচত যঔমার ওলযন না। 

থফা অচভরুর ভুচভনীলনয ভত ানদায ঔরীপা ফাৌঁচদয প্রচত অক্ত, থফা মুক যেষ্ঠ পওী অয 

আরালভয ওামী চমচন ঔরীপালও ফাফায চবফযচক্ত  ংওলল্পয ালথ ফালয যাভৃ চদলম গুনায যফাছা 

(নাঈমুচফল্লা) চনচ ওাৌঁলধ যনন।‛ 

অবু্দল্লা আফলন আঈুপ ফলরলঙনঃ যীদ এওচদন ওামী অফু আঈুপলও ফরলরন, ‚অচভ এও ফাৌঁচদ চওলনচঙ। 

এও ালমম ায মায অলকআ অচভ তায ালথ ফা ওযলত ঘাআ। ুতযাং মচদ যীমলতয যওান চরা 

অনায চানা থালও তলফ ফরুন।‛ ওামী অফু আঈুপ ফরলরন, ‚প্রথলভ তালও চনলচয যঙলরয ওালঙ যফা 

ওরুন, এযয তালও চফলম ওরুন।‛ 

আাও চফন যাহুমা ফলরলঙনঃ এওচদন যালত ওামী অফু আঈুপলও যডলও ারুন এওচি ভামারা চচলে 

ওলযন। ভামারা ফমান ওযায য ারুন তালও এও রাঔ চদযাভ প্রদালনয চনলদৃ চদলরন। ওামী অফু 

আঈুপ ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, এ থৃ অভালও যবায মায অলক চদলর বালরা লফ।‛ ারুন ওার 

মায অলক থৃ দালনয চনলদৃ চদলরন। চওন্তু এও ফযচক্ত ফরলরা, ‚যওালাধযক্ষ ফাচডলত, অয যওালাকায 

ফি।‛ ওামী অফু আঈুপ ফরলরন, ‚মঔন অভালও ডাওা লমচঙলরা, তঔন দযচা ফি চঙর।‛ এ ওথা শুলন 

যওালাকালযয দযচা ঔুলর যদয়া লরা। 

আমাওুফ চফন চাপয যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ারুন যীদ ঔরীপা মায য য ফঙলযআ যযালভয 

অলালয ঞ্চরগুলরালত অক্রভণ যলল াফান ভাল যঔান যথলও চপলয এল ালিয পযচমমাত অদাম 

ওলযন। চতচন াযভাআন যীপাআলন চকলম চফুর চযভালণ থৃ ম্পদ ঔযঘ ওলযন। এয ূলফৃ ারুন যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও স্বলে যদলঔন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তালও ফরলরন, 

‚এ ভালআ যতাভায ঈয চঔরাপলতয দাচমত্ব চৃত লফ। যতাভায চনয ঈচঘত যম, তচুভ রডাআ 

ওযলফ, চচাদ ওযলফ, াি ওযলফ অয াযাভাআন চধফাীলদয প্রঘুয থ-ৃ ম্পদ দান ওযলফ।‛ ারুন 

চঔরাপত রালবয য যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয প্রচতচি হুওভু ক্ষলয ক্ষলয অদায় 

ওলযন।  

ভুঅচফয়া চফন াচর তায ফাফা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ারুন যীদ চীফলনয প্রথভ ওচফতাচি প্রথভ ালিয 

ভম অফৃচত্ত ওলযন। খিনাচি এ যওভ -  চতচন এও ফাচেলত যকলরন, য ফাচেয যদয়ালর এ ওচফতাচি চরঔা 

চঙর -  ‚অচভরুর ভচুভনীন, অচন যদলঔনচন যম, অচভ অনালও চপদমায যক্ষলত্র অভায চপ্রমতভলও ফচৃন 

ওলযচঙ।‛ারুন এয চনলঘ এ ওচফতাচি চরঔলরন -  ‚লজ্বয যম শুগুলরা াযাভ যীলপ মলফ ওযায চনয 

প্রস্তুত যাঔা লমলঙ, যগুলরা চফত্র ভিা যীলপয চদলও ধাচফত লত ভথৃ যলম যকলঙ।‛ 

www.almodina.com



 

 

াইদ চফন ভুচরভ ফলরলঙনঃ ারুন যীলদয োন চঙর অলরভলদয নুরূ। চতচন চধওাং ওচফয চফচবন্ন 

ওাফয  ঘযণ শুদ্ধ  ংস্কায ওলয চদলতন। এওফায ওচফ নুভালনয ওচফতায এওচি ঘযণ শুদ্ধ ওলয যদন, মা 

চতচন যখাো চঘচহ্নতওযলণ চরলঔচঙলরন। 

আফলন অাচওয আফলন ঈরায়া যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ারুন যীদ এও ধভৃঘুযতলও ধলয এলন তযা ওযায 

চনলদৃ চদলর য ফরলরা, ‚অচন যওান যালধ অভালও তযা ওযলফন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যতাভায চপতনা 

যথলও অল্লায ৃচষ্টওুর চনযাদ থাওলফ।‛ য ফরলরা, ‚অচভ এও াচায ভনকডা াদী চরচফদ্ধ ওলয 

ফৃত্র ঙচডলম চদলমচঙ -  এগুলরা অচন চও ওযলফন ?‛ ারুন যীদ ফরলরন, ‚এভনিা যওন ওলযলঙা য 

অল্লায দুভন? ‛ যফতীৃযা অফু আাও ওুমাযী অয অবু্দল্লা চফন ভুফাযও চার াদীগুলরা ঔুৌঁলচ ঔুৌঁলচ 

যফয ওলয এও এওচি ওলয ক্ষয ভুদ্র চনলক্ষ ওলযন। 

আাও াভী যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অচভ ারুন যীলদয ওালঙ ফলচঙরাভ। চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ চালনালত যলযচঙ, অভচনতা অভায প্রচত এ ধাযণা যালণ ওযলঙ যম, অচভ নাচও অরী 

(যাঃ) এয ফযাালয ক্রতা যালণ ওচয। অল্লায ওভ, অচভ ওাঈলও মযত অরী (যাঃ) এয যঘলম 

বালরাফাচ না। ফস্তুত মাযা অভায ত্রুতা ওলয, তাযা অভায ফাদ ঙোলি। মাযা অভায াম্রালচয 

চফৃঙ্খরা ৃচষ্ট ওযলত ঘায়, তাযা এ ওথা ঙচেলয় চদলয়লঙ। অয শুধু এচনয যম, অচভ তালদয াচতর  চদফ তাআ 

এফং তাযা ফনূ ঈভাআমযায নুকত। অরী (যাঃ) এয ুত্রদ্বম ওর ভমৃাদাফান  ম্মাচনতলদয ঈলধ্ব,ৃ অভায 

ফাফা ভাদী অভায ওালঙ এ যযমালমতচি ফণৃনা ওলযন, মা চতচন তায চতা যথলও অয চতচন তায চতা 

যথলও ফণৃনা ওলযলঙন -  নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ আভাভ াান (যাঃ) অয আভাভ হুাআন 

(যাঃ) এয ফযাালয ফলরলঙন, ‘যম এ দুচনলও বালরাফালফ, য অভালও বালরাফালফ1 অয যম তায ত্রুতা 

ওযলফ, য অভায ত্রুতা ওযলফ।’ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) অলযা ফলরলঙন, ‘পাচতভাতমু 

মুযা ভাচযয়ভ চফনলত আভযান এফং অীমা চফন ভুমাচভ (চপযাঈলনয স্ত্রী) ঙাডা চৃথফীয ওর নাযীলদয 

যনত্রী।’ ‛ 

ফচণৃত অলঙঃ এওচদন আফলন াভাও ারুন যীলদয ওালঙ এলরন। য ভম ারুন যীলদয চাা 

যরলকচঙলরা। চতচন াচন ঘাআলরন, যওঈ াচন এচকলম চদলর আফলন াভাও ফরলরন, ‚থাভুন, অনায মচদ ঔুফ 

চাা রালক অয যওাথা াচন না ান, তালর এও গ্লা াচন অচন ওত চদলম ক্রম ওযলফন ?‛ ারুন 

যীদ ফরলরন, ‚লধৃও যাচত্ম চদলম।‛ আফলন াভাও ফরলরন, ‚এফায ান ওরুন।‛ চতচন াচন ান ওযলর 

আফলন াভাও অফায চচলে ওযলরন, ‚অনায ানওৃত াচন মচদ যলিআ যথলও মাম, তালর তা যফয 

ওযায চনয অচন ওতিুওু ঔযঘ ওযলফন ?‛ ারুন ফরলরন, ‚ফাওী লধওৃ যাচয।‛ আফলন াভাও 

ফরলরন, ‚অচন ভলন যাঔলফন, অনায যকািা াম্রাচয এও গ্লা াচন ান অয যালফয ভভূরয। তাআ 

এওচন োনী ফযচক্তয চনয ফাদাীয চদলও ছুৌঁলও ো চনলযি যফাওাভী ঙাো অয চওঙু নম।‛ এ ওথা শুলন 

ারুন যীদ ঔুফ ওাৌঁদলরন। 
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আফলন চামী ফলরলঙনঃ ারুন যীলদয অলফদলনয যপ্রচক্ষলত ামফান তালও এ নীত ওলযন “  ‚অনায 

যম চপ্রমচন অনালও বম যদঔান অয এয পরাপর ম চনযাদ, চতচন যআ চপ্রমচলনয যঘলম ঈত্তভ -  মায 

বম প্রদৃলনয পর দাৌঁডাম যফলযামা লম মামা।‛ ারুন ফরলরন, ‚ফযাঔযা ওলয ফুচছলম ফরুন অনায 

ওথায ঈলদ্দয চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যম ফযচক্ত অনালও ফরলফ চওমাভত চদফল ওর চফললম অচন 

চচোচত লফন, তাআ অল্লালও বম ওরুন -  এ ফযচক্তচি ঐ ফযচক্তয যঘলম ঈত্তভ, যম ফরলফ -  অচন অলর 

ফাআত, অনায ওর াযাচ ভাচনৃীয়, ওাযণ অচন নফী অওযাভ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয 

চনওিাত্নীয়।‛ এ ওথা শুলন চতচন এভনবালফ ওাৌঁদলত রাকলরন, মাযা তায াল চঙর তালদয ভালছ দয়ায 

ঈলদ্রও লরা।    

ূরী স্বযচঘত চওতাফুর অযাও গ্রলে চরলঔলঙনঃ ারুন ঔরীপা মায য আমাআমা চফন ঔাচরদ ভািীলও 

ভন্ত্রী চললফ চনলমাক চদলর আফযাীভ ভুরী এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন -  ‚য লম্বাচধত ফযচক্ত, অচন চও 

যদলঔনচন যম, ূমৃ ুস্থ (অলরাীন) চঙর ? ারুন চঔরাপতপ্রাপ্ত মাম তায দীচপ্ত চফিুচযত লি। ৃচথফী 

তায যৌন্দলমৃ প্লাচফত, ওাযণ ারুন ফাদা, অয তায ভন্ত্রী লরন আয়াআয়া।‛ এ ওচফতা শুলন ারুন ওচফলও 

এও রাঔ চদযাভ অয আমাআমালও ঞ্চা াচায চদযাভ ুযস্কায চদলরন। 

দাঈদ চফন মাযীন য়াতী নুরূ এওচি ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন -  ‚ারুলনয ংপষ্লৃ প্রচতচি য, 

নকয, চনলদ অলরাম ঈদ্ভাচত লম ঈলিলঙ। এয ওাযলণ প্রচতচষ্ঠত লয়লঙ আনাপ। চতচন যরাওলদয আভাভ। 

তায ওাচ র াি ওযা অয চচালদয ভয়দালন মায়া। তায যঘাযায নূলয ৃচথফীয অলরা চফফণৃ লয় 

লেলঙ। চতচন যরাওলদয াভলন এলর তায ফদানযতায াত প্রাচযত লতা। য ভম মাযা তায যথলও মতিুওু 

অা ওযলতন, তাযা তায যঘলম লনও যফী যলতন।‛  

ওামী পালমর স্বযচঘত ওচতম ুচতর ওাম চরলঔলঙনঃ অভায দৃচষ্টলত দুআচন ফাদা ঙাডা োন লন্বললণয 

চনয যওান ফাদা এলতা চধও ভ্রভণ ওলযনচন -  এও, ারুন যীদ তায দুআ যঙলর অভীন অয ভাভুনলও 

চনলম ভুমাত্তা আভাভ ভাচরও ডায চনয আভাভ ভাচরও (যঃ) এয ওালঙ মান। ভুমাত্তা আভাভ ভাচরলওয যম 

ওচচি তাযা চতনচন লডলঙন, তা চভয চধচতলদয রাআলব্রযীলত ংযচক্ষত চঙর। দুআ, ুরতান 

ারাঈদ্দীন চফন অআমূফ যফতীৃলত এআ ভুমাত্তা আভাভ ভাচরও ডায ঈলদ্দলযআ আওান্দাচযমা মৃন্ত পয 

ওলযন এফং যঔালন অরী চফন তলফ চফন অঈন তালও ভুমাত্তা ডান। 

ভানুয নাভযী এ ম্বলি এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন-  ‚চতচন ওুযঅনলও চনলচয আভাভ অয দরীর চললফ 

গ্রণ ওলযলঙন। ওাযণ ওুযঅন যীপ তায ভলত ফয নুযণীম।‛ এ যপ্রচক্ষলত চতচন এও রাঔ চদযাভ 

আনাভ ান। 

ারুন যীলদয স্মযণীম ঈচক্তগুলরায ভলধয এওচি লরা “ ‚অভায প্রংাূঘও ওাফযগুলরায ভলধয অভায 

ওালঙ এ ওাফযচি ফলঘলম যফী ঙন্দনীম “  ‘য অভীন, ভাভুন এফং ভুতাচভলনয ফাফায অরাদ ওতআ না 

যনওওায!’ ‛ 
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আাও ভূরী ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ারুন যীলদয ওালঙ এল এ ওচফতাচি য ওযরাভ -  ‚মঔন এ 

নাযী ওৃণতায চনলদৃ ওলযচঙলরন, তঔন অচভ ফররাভ -  ওৃণতা হ্রা ওলযা, ওাযণ থৃ এভন চচচন, মা 

অলফ মালফ। অচভ যরাওলদয দানীরলদয ফিু লত যদলঔচঙ, ওৃণলদয যওান ফিু অভায দৃচষ্টলত লডচন। 

ওৃণতা ওৃণলও ওরচঙ্কত ওলয। অভায ভন ঘায় যওান ওৃণ অভালও ফলর, এ মুফলওয বালরা চদওগুলরায 

ভলধয এচি এওচি যম, মঔন তায ওালঙ ম্পদ থালও তঔন ফৃদা য তা ঔযঘ ওলয। অচভ যওন দচযদ্রতালও 

বম অয ধনােযতালও ম্মান ওযলফা, মঔন অচভরুর ভুচভনীন অভায ফযাালয বালরা ধাযণা যালণ ওযলফন?‛ 

এিা শুলন ারুন যীদ ফরলরন, ‚যাৌঁ, যওন বম ালফ ? য পচর, তালও এও রাঔ চদযাভ দা। অল্লায 

ওভ, তায ওচফতাগুলরা ঔুফআ ুন্দয।‛ অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অভায ওচফতায যঘলম অনায 

পযভান অলযা ুন্দয।‛ ারুন ফরলরন, ‚পচর, তালও অলযা এও রাঔ চদযাভ দা।‛ 

ভুাম্মাদ চফন অরী ঔুযাানী ফলরলঙনঃ ঔরীপালদয ভলধয ারুন যীদ ফৃপ্রথভ যালরা অয চঘহ্ন চনানা 

ওলয তীয চনলক্ষওযণ চাতীয় যঔরা যঔলরন। ফনু অব্বালয ভলধয চতচন ফৃপ্রথভ দাফা যঔলরন। ূরী 

ফলরলঙন, ‚চতচনআ ফৃপ্রথভ কামওলদয দ ভমৃাদা চনধৃাযণ ওলযন।‛ 

চতচন ফাৌঁচদ যলরনায ভৃতুযলত এওচি দীখৃ যাও কাৌঁথা অফৃচত্ত ওলযন।  

ারুন যীদ ঔুযাান যালচযয তা ঞ্চলর চচালদ চকলম ১৯৩ চচযীয চাভাচদঈর অচঔয ভালয চতন 

তাচযলঔ ৪৫ ফঙয ফমল আলন্তওার ওলযন। তালও যঔালনআ ভাচত ওযা ম। তায যঙলর াচর তায চানামা 

ডান। 

ূরী ফলরলঙন, ‚ারুন যীদ নকদ দ যওাচি চদনায, চফুর চযভাণ চচচনত্র, ভচন- ভুক্তা, যযৌয, যখাো 

অয দ যওাচি ৌঁচঘ াচায বূম্পচত্ত যযলঔ মান।‛ 

ওচথত অলঙঃ ারুন স্বলে যদলঔন চতচন তা মাত্রা ওযলঙন। যবালয ঈলি চতচন ঔুফ ওাৌঁদলরন। এযয চতচন 

ফরলরন, ‚অভায ওফয ঔনন ওলযা।‛ ওফয ঔনন ওযা লরা। চতচন চনলচ ঈলিয চলি মায লম ওফয 

যদঔলত মান। ওফলযয চদলও দৃচষ্ট চদলম চতচন ফলর ঈিলরন “  ‚য আফলন অদভ, তচুভ এলওআ গ্রণ ওযলফ।‛ 

এযয ওলমওচনলও ওফলয নাভায চনলদৃ চদলরন। যঔালন চতচন ওুযঅন যীপ ঔতভ ওযান। য ভম চতচন 

ওফলযয াল ফল চঙলরন। 

তায আলন্তওালরয য যরালওযা অভীনলও ফায়াত যদয়। অভীন য ভম ফাকদালদ চঙলরন। ফাকদালদ ভৃতুয 

ংফাদ যৌৌঁঙায য অভীন চভুঅয চদন ঔুৎফা যদন অয এলত যরাওলদয ারুন যীলদয আলন্তওালরয ংফাদ 

চাচনলম যদন। য চদন যঔালনআ অভ ফাআঅত নুচষ্ঠত ম। যাচা নাভও ারুন যীলদয যকারাভ ারুন 

যীলদয ঘাদয, ঙচড অয যভায চনলম ফালযা চদন য চাভাচদঈর অচঔয ভালয লনলযা তাচযলঔ ফাকদালদ 

এল যগুলরা অভীনলও ফুচছলম যদম। 
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ূরী ফলরলঙনঃ ারুন যীদ দুচি াদী ফণৃনা ওলযলঙন। প্রথভচি অনা (যাঃ) যথলও -  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚াদওা যঔচুলযয লধৃও ং লর তা চযলাধ ওলয চাান্নালভয অগুন 

যথলও ফাৌঁলঘা।‛ চদ্বতীমচি আফলন অব্বা (যাঃ), চতচন অরী চফন অফু তাচরফ (যাঃ) যথলও -  যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন, ‚ভুঔ চযষ্কায ওযলফ, ওাযণ এচি ওুযঅন যীলপয থ।‛ 
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অভীন ভুাম্মাদ অফ ুঅব্দলু্লা 

 

অভীন ভুাম্মাদ অফু অবু্দল্লা চফন যীদ চতায চীফদ্দায় ঈত্তযাচধওায ভলনানীত লয়চঙলরন। পলর চতায 

ভৃতুযয য চতচন চঔরাপলত তখ লত অলযাণ ওলযন। 

চতচন চঙলরন ুদৃন, চনবৃীও  িকফলক মুফও। ওচথত অলঙ, চতচন এওফায চনচ ালত ফাখ তযা ওলযন। চতচন 

ফক্তা,  ফাগ্মী, াচচতযও  ভমৃাদাফান। তলফ চতচন ফযয়ী, দুফৃর ভতাভত  যফাওা চঙলরন, চঔরাপলতয 

যমাকয চঙলরন না।  

ঔরীপা মায অলকয চদন ভনুয প্রাাদ ংরি যালরা যঔরায ভাি সতচযয চনলদৃ যদন। ১৯৪ চচযীলত 

চনচ বাআ ওালভ, মালও তায য ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযা লমচঙলরা তালও চযলম যদমায ওাযলণ 

ভাভুলনয ালথ তায ভলনাভাচনরযতায ৃচষ্ট য়। 

ওচথত অলঙ, পচর চফন যফীঅ বাফর ভাভুন ঔরীপা লর অভায থ ক্ষনু্ন থাওলফ না। পলর য 

অভীনলও ঈলত্তচচত ওলয ভাভুনলও ঈত্তযাচধওালযয থ যথলও াযণ ওলয ভূা চফন অীনলও 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলয যনম। ংফাদ যলম ভাভুন অভীলনয ালথ ম্পওৃ চঙন্ন ওলযন। এযয অভীন দূত 

ভাযপত ভাভুনলও চানালরন -  যতাভায চযফলত ৃঅভায যঙলর ভূালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযচঙ, ভূায 

য তুচভ ঈত্তযাচধওায। ভূায নাভ নালতও চফরও যাঔা লমলঙ। ভাভুন এ অলদ প্রতযাঔযান ওলযন অয 

দূতলও ওালঙ ফচলম যাফ ান ওযান। যাচওীম নওুম্পাম প্রবাচফত লম দূত ভাভুলনয ালত ফাআমাত চদলয় 

যাচধানীলত চপলয চকলম ভাভনুলও চনমচভত যঔানওায ংফাদ চাচনলম চদলতা। 

দূত চপলয এল ভাভলুনয অলদ প্রতযাঔযান ওযায ংফাদ চদলর অভীন থনাভা যথলও তায নাভ চযলয় 

যদন, মা ারুন যীদ ওাফা যীলপ ছুচরলয় যযলঔচঙলরন। অভীন তা চনলম এল িুওলযা িুওলযা ওলয যপলরন। 

পলর ঈবম লক্ষ ক্রতায যচয ফৃচদ্ধ াম। 

অভীনলও লনও চফলফওম্পন্ন ফযচক্তফকৃ এ ওথা ফুচছলমলঙন অয ালমভ চফন ঔুচাআভা অভীনলও ফলরলঙন, 

‚অচভরুর ভুচভনীন, যম অনায াভলন চভথযা ফলর য ওরযাণ ফলয় অলন না, অয য তয ফলর য 

ধ্বংলয ভলধয চনলক্ষ ওলয না। অচন ফাআঅত যথলও (ভাভনুলও) ফচঞ্চত ওযলফন না, তালর চনকণ 

অনালও চফচিন্ন ওলয যপরলফ। যরাওলদয ালথ থ বঙ্গ ওযলফন না, তলফ তাযা অনায ালথ থ বঙ্গ 

ওযলফ। ভলন যাঔলফন, অচত্ত ঈিানওাযীলদয প্রচত চনতা চংা ওলয অয প্রচতশ্রুচত বঙ্গওাযীলদয ালথ 

ম্পওৃ চঙন্ন ওলয।‛ চওন্তু অভীন ওালযা ওথাআ শুনলরন না। যরাওলদয ঈলেৌওন চদলম চনলচয লক্ষ চনলম 

ভূায ফাআঅত ওচযলম চনলরন। য ভম ভূা দুলধয চশু। 

ভাভুন চনলচয চধওায যথলও ফচঞ্চত মায চফলমচি চনচশ্চত মায য চনলচলও আভাভুর ভচুভনীন দাফী 

ওলযন অয এ নাভচি চরঔলত শুরু ওলযন। এচদলও ১৯৫ চচযীলত অভীন অরী চফন ইা চফন ভাানলও 
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চফর, াভদান, চনান্দ, ওভ অয অপান লয ািান। যগুলরা ভাভুলনয ফৃচত্ত চললফ প্রায চঙর। 

অরী চফন ইা চভাচদঈর অলঔয ভালয ভাছাভাচছলত ঘচল্ল াচায সনয চনলম চাৌঁওচভওূণবৃালফ মাত্রা 

ওযলরা। ভাভনুলও ফন্দী ওলয অনায চনয অরী রুায এওচি াতওডা ালথ চনলমচঙর। তালদয প্রচতত 

ওযায চনয ভাভনু ঘায াচালযয চওঙ ুওভ সনয চদলম তালয চফন হুাআনলও ািান। তালয চমরাব ওলয। 

অরী চফন ইা মুলদ্ধ চনত ম অয তায সনযযা চফচক্ষপ্ত লম লড। তালয অরী চফন ইায ভাথা যওলি 

ভাভুলনয চনওি ািায়। ভাভুন চনলদৃ চদলরন, এ ওািা ভাথা ঔুযাালনয লথ লথ চনলম যপয অয চনতালও 

ফলরা তাযা যমন ভাভুনলও ঔরীপা চললফ যভলন যনম। 

মঔন যাচলময ংফাদ চনলম দতূ এলরা, অভীন তঔন ভাঙ চওালয ফযতর । চতচন দূতলও ধভও চদলম ফরলরন,  

‚ওভফঔত, এ ওুুয যথলও দুচি ভাঙ ধযায ুলমাক যতা চদলফ। ওাযণ ওাায দুচি যলমলঙ, অয অচভ 

এওিা না।‛ এচদলও অভীলনয চঙর এ ফস্থা, অয চদলও ভাভুন চঔরাপলতয তঔত ওব্জা ওলযন। 

অবু্দল্লা চফন াচর চাযভী ফলরলঙনঃ মুলদ্ধ অরী চফন ইা চনত য়ায় ফাকদালদ চফৃঙ্খরা যদঔা যদম। 

তঔন অভীলনয যঘাঔ ঔুরলরা। ভাভুনলও ফাআঅত যথলও থৃও ওযাম রচিত লরন। বাদলদয যধাৌঁওা তায 

াভলন পষ্ষ্ট লম ঈিলরা। এওচদলও বাতা না যদমাম সচনওলদয ভালছ যকারভার যরলক মাম, নযচদলও মুদ্ধ 

দীখৃাচমত ম, এয ালথ মুক্ত ম অভীলনয যঔরাধুরায যনা  ঘযভ ভূঔৃতা। পলর তায যৌবালকযয তন 

ম। অয ভাভুন অলর াযাভাআন যীপাআন অয চধওাং আযাওীয ফাআঅত ওযালনায ওাযলণ তায 

যৌবালকযয ফাতামন ফাচযত লত থালও। আযাও প্রবৃচত য- নকয াতঙাডা মাম অভীলনয ফস্থা 

অলযা ংওিভম ম। সনযলদয ভালছ তাা ঙচডলম লড। যওালাকায ূনয লম মাম। চনতায ঈয ভুীফত 

যঘল ফল। ংখাত  ংখললৃ য চফচন ফলন চযণত ম। বফনগুলরা ওাভালনয যকারাম যবলগ লড। 

ফাকদালদয চফচষ্ট ফযচক্তফকৃ নকয যঙলড াচরলম মাম। ওচফকণ এ দৃয যদলঔ যঘনা ওলযন দীখৃ যাও কাৌঁথা। 

এও ওচফ চরলঔলঙনঃ অচভ যঘালঔয শ্রু চদলম যক্তাক্ত ফাকদাদ যদলঔচঙ, মঔন অনন্দ স্নান লমলঙ, 

চংুওলদয দৃচষ্ট লডলঙ অয ওাভালনয যকারাম ফাকদাদ ধ্বংতূর ল চযণত লয়লঙ।  

লনলযা চদন ফাকদাদ ফরুদ্ধ চঙর। চধওাং ফনূ অব্বা অয যালষ্ট্রয ওভওৃতাৃ- ওভৃঘাযীফৃন্দ ভাভুলনয দলর 

এল যমাক যদম। তাযা চফৃঙ্খরা যিওালনায চনয অভীলনয ালথ রডাআ ওলয। ফললল ১৯৮ চচযীলত 

তালয চফন হুাআন তযফাযীয যচালয ফাকদালদ প্রলফ ওলয অভীন, তায ভা অয তায চযফাযলও াী 

প্রাাদ যথও তাচেলয় চদলয় অর- ভানুয লয াচিলয় যদম। যঔালন চতচন তায যনাফাচনী  যকারাভ-

বৃতয যথলও চফচিন্ন লম লডন। যঔালন তায ফলঘলম ফড দুদৃা চঙর ঔাফায- দাফালযয, তায ওালঙ যওান 

ঔাদযদ্রফয চঙর না। 

ভুাম্মাদ চফন যালদ ফলরলঙনঃ আফযাীভ চফন ভাদী অভায ওালঙ ফলরলঙন, অর- ভানুয লয অচভ 

অভীলনয ালথ চঙরাভ। এও যালত চতচন অভালও যডলও ফরলরন, ‚যদলঔা চও ঘভৎওায যাত। ঘাৌঁলদয যচাঙনা 

ঙচডলম লডলঙ ফৃত্র। ঘাৌঁলদয অলরা াচনলত লড চও চফলভাচতওয দৃলযয ৃচষ্ট লমলঙ। এ ুন্দয চযলফল 
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যাফ ালনয নুষ্ঠান দারুণ ভানালফ।‛ অচভ ফররাভ, ‚অনায যমভন চবরুচঘ।‛ যাফ ালনয ভচচর 

ফলরা। ঙ্গীত চযলফলনয চনয অভীন মঈপ নাভও এও ফাৌঁচদলও তরফ ওযলরন। ফাৌঁচদয কান শুলন অভীন 

ফরলরন, ‚অল্লা যতাভায ঈয চবা ফলৃণ ওরুন। তুচভ ঘলর মা।‛ ফাৌঁচদয মায়ায লথ ওাৌঁলঘয এওচি 

ভূরযফান গ্লা তায ালময অখালত লড যবলগ যকলর অভীন ফরলরন, ‚আফযাীভ, যদলঔা যতা চও র। 

অল্লায ওভ, অভায ভলন লি অভায ভম ভাকত প্রাম।‛ অচভ ফররাভ, ‚অল্লা তাঅরা অনায 

অমু ফৃচদ্ধ ওরুন। অনায াম্রাচয িুি থাওলফ।‛ অচভ এ ওথা ফলরচঙ এভন ভম দচরা নদীয চদও যথলও 

এ অমাচ যবল এলরা -  ‚যম চফললম প্রশ্ন ওলযচঙলর তা ণূৃ লমলঙ।‛ অভীন এ ওথা শুলন চফলণ্ন  চফফণৃ 

লম লডন। এয এও/দুআ চদন য চতচন ফন্দী যান। তালও এও স্থালন অিলও যাঔা ম। চওঙু নাযফ যরাও 

যঔালন এল তলরামায চদলয় এওচি অখাত ওলয। চতচন লড যকলর তাযা ভাথা যওলি তাললযয ওালঙ চনলম 

যকলরা, তালয তায ওািা ভাথা এও ফাকালনয যদমালর ফুচরলম চদলম এ যখালণা ওযলরা -  এিা অভীলনয 

চফচিন্ন ভাথা। তায যদচি াাড ঘূডাম যপলর যাঔা লয়লঙ। 

এযয তালয এ ভাথা, ঘাদয, ঙচড অয যঔচুলযয াতায চামনাভাম ভাভুলনয ওালঙ াচিলম যদম। চনলচয 

বাআ চনত মাম ভাভুন দারুণ ভভৃাত যান। চতচন যবলফচঙলরন অভীনলও চীচফত তায ওালঙ ািালনা লফ 

অয তা ভতাভলতয ঈয চবচত্ত ওলয তায ঈয াচতর য দণ্ড প্রলয়াক ওযা লফ। এ যালধয প্রচতলাধ 

চললফ ভাভুন তালযলও চনফৃাচত ওলযন অয তালয যঔালনআ ভাযা মাম। এয ভধয চদলম অভীলনয এওচি 

ওথায প্রচতপরন খলি। এওফায অভীন তালযলও চরলঔচঙলরন, ‚য তালয, যম যরাওচি অচ মৃন্ত অভায 

প্রায ওচুক্ষকত ওলয যযলঔলঙ অয অভায ঈয তযাঘায ওযলঙ তায াচতর  ফৃদা তলরামায। পলর তুচভ 

তায লক্ষাম থালওা।‛ 

ওচথত অলঙ, অভীন ঘাযচদও যথলও যঔলরামাডলদয ংগ্র ওলযন। তালদয যফতন- বাতা চনধৃাযণ ওলযন। চতচন 

ফনয প্রাণী  চফচবন্ন ধযলনয াচঔ ুললতন। চনচ চযফায  বাদলদয যথলও দৃা ওযলতন এফং তালদয 

অভমৃাদা ওযলতন। যাষ্ট্রীম যওালাকায রুেন ওলযন, ভচণভুক্তা  ভূরযফান ম্পদ ঘম ওলযন, যঔরাধুরায 

চনয লনও বফন চনভৃাণ ওলযন। এও কামওলও ুন্দয এওচি ঙ্গীত চযলফলনয চনয এও যনৌওা বচত ৃস্বণৃ 

ুযস্কায যদন। াৌঁঘচি প্রাণী -  ফাখ, াচত, া, যখাডা অয ইকর াচঔ চওালযয চনয াৌঁঘচি চাাচ সতচয 

ওলযচঙলরন। 

অভীন চনত লর অভীলনয ক্ষ ফরম্বনওাযী ওচফ তাইভী ভাভুলনয ওালঙ এল তায প্রংা ওযলরা। চওন্তু 

চতচন তায প্রচত যভালি ভ্রূলক্ষ ওযলরন না। পচর চফন ার তায ফযাালয ুচযল চওঙিুা নভনীম লর 

ভাভুন তাইভীয চদলও তাচওলমআ ফলর ঈিলরন, ‚তাইভী, যতাভায ওচফতা এঔন যওভন লফ, মঔন এওচন 

ফাদা তায বাআলময ালথ চংা ওযলঙ।‛ তাইভী তঔন এ ওচফতা অফৃচত্ত ওযলরা -  ‚ভাভুন অবু্দল্লায 

প্রচত তযাঘায অয তায ালথ চফশ্বাখাতওতা ওযাম চতচন চফচম চনৃ ওলযলঙন। যআ প্রচতশ্রুচত -  মা তায 

চতা তালদয ওচযলমচঙলরন। এ প্রচতশ্রুচত নুমামী তায বাআ ওাচ ওলযচন।‛ এিা শুলন ভাভুন তায যাধ 

ক্ষভা ওলয ঞ্চা াচায চদযাভ ুযস্কায চদলরন। 
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আভাভ অভদ চফন াম্বর (যঃ) ফলরলঙন, ‚অল্লা তাঅরায চফত্র ত্তায ওালঙ অভায এওান্ত অা, চতচন 

অভীনলও শুধু এ ওাযলণ ক্ষভা ওলয চদলফন যম, আভাইর চফন ঈরীমা তায ওালঙ এলর চতচন ঔুফআ ওলিায 

বালাম তালও ফরলরন -  ‘াযাভচাদা, তআু ওুযঅন যীপলও ভাঔরওু ফাচনলমচঙ!’ ‛ 

ভাঈদী ফলরলঙন, ‚অভায ভম মৃন্ত অরী চফন অফু তাচরফ, আভাভ াান অয অভীন ঙাডা যওান 

ালভী ঔরীপা ালভী নাযীয যি যথলও চন্মগ্রণ ওলয চঔরাপলতয তঔলত ফলনচন। অভীলনয ভা লরন 

মাফীদা চফনলত চাপয চফন অফু চাপয ভানুয, তায অর নাভ ঈম্মুর অমীম, রওফ লি মাফীদা।‛ 

আাও ভূরী ফলরলঙন, ‚অভীলনয চওঙ ুসফচষ্টয এভন চঙর, মা নযানয ঔরীপায ভলধয চঙর না। চতচন 

ঔুফআ ুন্দয, দানীর, ভা ফাফা ঈবম চদও চদলম ম্মাচনত, ুলমাকয াচচতযও অয ঈচ্চালঙ্গয ওচফ। চওন্তু 

অপলা, যঔরাধুরা তালও গ্রা ওলয। চতচন তদানীন্তন মুলকয দানীর চঙলরন, চওন্তু ঔাদয গ্রলণয যক্ষলত্র 

দারুণ ওৃণ চঙলরন।‛ 

অফুর াান অভয ফলরলঙন, ‚অচভ মচদ ওঔলনা যওান ওচফতা দচরর যদয়ায ভয় ফযাওযণ বুলর 

যমতাভ, তঔন অভীন অভালও যআ ওচফতাচি লে যানালতন। অচভ ফাদায যঙলরলদয ভলধয অভীন অয 

ভাভুলনয যঘলম যফী যভধাফী অয ওাঈলও যদচঔচন।‛ 

১৯৮ চচযীয ভুাযযভ ভাল ২৭ ফঙয ফমল অভীন চনত যান।  

তায চঔরাপতওালর যমফ রাভালম যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  আভাইর চফন ঈরীয়া, চকন্দয, 

পীও, অফু ভঅুচফয়া চযীয, ঐচতাচও ুদুী, অবু্দল্লা চফন ওাচয, ওচফ অফু নামা, আভাভ ভাচরও 

(যঃ) এয ঙাত্র অবু্দল্লা চফন াফ, দযল ভাওযী, ওাই প্রভুঔ। 

অরী চফন ভুাম্মাদ, নলপর প্রভুঔ ফলরলঙন, ‚াপপা, ভানুয, ভাদী, াদী, যীদ চভম্বলয দাৌঁচেলয় যওঈ 

চনলচলদয গুণাফরী প্রওা ওযলতন না। চওন্তু অভীন ঔরীপা য়ায য চভম্বলয দাৌঁচেলয় চনলচয গুণাফরী 

চাচয ওযলতন। চতচন চঘচিয শুরুিা এবালফ চরঔলতন -  অবু্দল্লা ভুাম্মাদ অভীন অচভরুর ভুচভনীলনয লক্ষ 

যথলও।‛ 

অওাযী ফণৃনা ওলযলঙনঃ তায ওচফতাগুলরা চঙর চফত্র। চতচন মঔন শুনলরন ভাভুন তালও যদাচললমলঙ অয 

অভীলনয যঘলম চনলচলও যেষ্ঠ ফলরলঙ, তঔন চতচন এওচি ওচফতা যঘনা ওলযন। মালত চনলচয যেষ্ঠত্ব অয 

ভাভুন যম ভালময যি যথলও প্রচফত লমলঙন য ভালময ওাযলণ ভমৃাদায চফলমচি চফধৃত যলমলঙ। গ্রেওালযয 

দৃচষ্টলত এ ওচফতায গুণকত ভান ঈচ্চালঙ্গয, তায বাআ অয তায চতায ওচফতায যঘলম াচায গুলণ যেষ্ঠ  

চফত্রতভ। 

তালয চফচম চৃন ওযলর অভীন চঔরাপলতয অা- বযা যঙলড চদলম এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন -  ‚য 

প্রাণ, তযলও যভলন না। অল্লায হুওুভ যথলও লয অায যওান থ যনআ। মাযা লয অলফ, তাযা বুলরয 

ভলধয চনচক্ষপ্ত লফ।‛  
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ূরী ফলরলঙনঃ অভীন চনলচয ওালতফ চদলয় চরচঔলম তাললযয ওালঙ এ চঘচিচি ািান -  ‚অবু্দল্লা ভুাম্মাদ 

অভীন অচভরুর ভুচভনীলনয ক্ষ যথলও তালয চফন হুাআলনয প্রচত অারাভ ুঅরাআওভু। এযয, অচভ  

অভায বাআলময ভধযফতীৃলত এল যম দাৌঁচেলয়লঙ যরালওযা তালও পষ্ষ্টবালফ যঘলন। বালকয মা চরঔা যলয়লঙ তাআ 

লফ। তলফ অচভ ঘাআ তুচভ অভায ঈয যথলও যমানা ঈচিলম না, মালত অচভ অভায বাআলয়য ওালঙ 

যমলত াচয। মচদ য অভায ম্মান ওলয তলফ য তায যমাকয। অয মচদ তযা ওলয তলফ এিাআ তায ুৌঁচচ। 

ফীযত্ব ফীযত্বলও ওতনৃ ওলয। অয তলরামায তলরামাযলও, মচদ অভালও যওান ফনয প্রাণী িুওলযা িুওলযা ওলয 

তালর তা লফ যওান ক্ষধুাথ ৃওওুুয িুওলযা িুওলযা ওযায যঘলম ঈত্তভ।‛ চওন্তু তালয তা প্রতযাঔযান ওযলরা। 

আভাইর চফন অফু ভুাম্মাদ আয়াচমদী ফলরলঙনঃ অভায ফাফা লনও ফায অভীন অয ভাভুলনয ালথ ওথা 

ফলরলঙন। চতচন ফলরন, অচভ তালদয দুআচনলও ঔুফআ চভষ্টবালী  ফাওিু চললফ যলমচঙ। ফনূ ঈভাআমায 

ঔরীপালদয যঙলরযা ফাগ্মীতা চলৃনয চনয ফাদয়ূয ওালঙ যমলতা। এযয ফনূ অব্বা বালাাচলতযয 

দৃচষ্টলওাণ যথলও লনও যফী গ্রকাভী।  

ূরী ফলরলঙনঃ অচভ অভীনলও এওচি ঙাডা অয যওান াদী ফণৃনা ওযলত যদচঔচন।  

ভুকীযা চফন ভুাম্মাদ ফলরলঙনঃ এওফায হুাআন চফন মালওয ওালঙ ফনু াচলভয এওচি দর ফলচঙলরা। এ 

দলর ভুতামাওওীলরয যঙলরযা চঙলরন। এও ফযচক্ত হুাআন চফন মাওলও চচলে ওযলরা, ‚অভীন যওভন 

াচচতযও ?‛ হুাআন ফরলরন, ‚ঔুফ ঈৌঁঘু ভালয।‛ অফায প্রশ্ন ওযা লরা, ‚চপওা (অআন) ালস্ত্র তায 

ফস্থান ?‛ চতচন ফরলরন,  ‚ভাভুন তায যঘলম ফড চপওাচফদ।‛ ফরা লরা, ‚অয াদীল ?‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ তায ভুঔ যথলও ভাত্র এওচি াদী শুলনচঙ। তায এও যকারাভ ালি চকলম আলন্তওার ওলযন। 

ভৃতুয ংফাদ যলম অভীন ফরলরন, অবু্দল্লা চফন অব্বা (যাঃ) ফলরলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ ফলরলঙন “  ‘যম ফযচক্ত আযাভ ফস্থাম ভাযা মালফ, চওমাভলতয চদন তালও রাব্বাআও ফরলত 

ফরলত ঈচস্থত ওযালনা লফ।’ ‛ 

াঅরাফী চরতআপীর ভাঅচযপ গ্রলে চরলঔলঙন যম, অফুর অআনা ফলরলঙন, মাফীদা তায যঔাৌঁায ঘুর যঙলড 

চদলর ঘুলরয বাৌঁলচ বাৌঁলচ ঔরীপা অয ঈত্তযাচধওায যদঔা যমলতা। ওাযণ ভানুয তায দাদা, াপপা দাদায 

বাআ, ভাদী ঘাঘা,  যীদ স্বাভী, অভীন ন্তান, ভাভুন এফং ভুতাচভ চতলনয যঙলর, ভুতামাওচওর 

চতলনয যঙলর। অয ঈত্তযাচধওালযয দৃষ্টান্ত মচদ যদমা ম, তালর ফনু ঈভাআমায অতীওা চফনলত আমাচমদ 

চফন ভুঅচফমায ালথ তুরনা ওযা যমলত ালয। ওাযণ আমাচমদ তায চতা, ভঅুচফমা (যাঃ) দাদা, ভুঅচফমা 

চফন আমাচমদ তায বাআ, ভাযমান চফন াওাভ তায শ্বশুয,  অবু্দর ভাচরও তায স্বাভী, রীদ তায যঙলর 

চাভ তায যৌত্র, ুরামভান তায চতলনয যঙলর অয আমাচমদ  আফযাীভ তায চতলনয যৌত্র। 
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অর ভাভনু অব্দলু্লা অফরু অব্বা 

 

ভাভুন অবু্দল্লা অফুর অব্বা চফন ারুন যীদ ১৭০ চচযীয যচফঈর অঈয়ার ভালয ভাছাভাচছলত 

চুভঅয যালত যমচদন াদীয আলন্তওার য় যচদন চন্মগ্রণ ওলযন। তায চতা অভীলনয য তালও 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। তায ভাতায নাভ ভাযাচচর, চমচন ফাদী চঙলরন। চতচন ন্তান প্রলফয ঘচল্ল 

চদলনয ভলধযআ ভাযা মান।  

ভাভুন ফারযওালর আরভ চৃন ওলযন। চতচন তায চতা, াচভ, ঈফাদা চফন অয়াভ, আঈুপ চফন অতীয়া 

অফু ভুঅচফয়া অর মযীয, আভাইর চফন ঈরীয়া, ািাচ অঈয যথলও াদী েফণ ওলযন। আয়াচমদীয ওালঙ 

বালা-াচতয ঘঘৃা ওলযন। দূয- দূযান্ত যথলও চপওাচফদলদয ভলফত ওলয চপওা, অযফী  আচতাল 

াচন্ডতয চনৃ ওলযন। চযণত ফয়ল চতচন দৃন  ঈরভুুর অয়ালয়র (ূঘনা ংক্রান্ত চফদযা) চৃন ওলযন 

অয তা চনলয় ফযাও কলফলণা  ঘঘৃা ওযায ওাযলণ চতচন ঔরলও ওুযঅলন চফশ্বাীলত চযণত যান। তায 

যথলও তায যঙলর পচর, আয়াআয়া চফন অওতাভ,  চাপয চফন অফু ঈভান অর তায়ারাী, অভীয 

অবু্দল্লা চফন তালয, অভাদ চফন ালয ায়অ, য়ালয়র ঔামায়ী লনও যরাও াদী ফণৃনা ওলযন। 

চতচন ফনূ অব্বা ফংল ধযফায়, দৃঢ়তা, ংওল্প, নম্রতা, োন, চফঘায, ফুচদ্ধভত্তা, অওচস্মওতা, ফীযত্ব  

যনতৃলত্বয চদও যথলও ফায ফে। তায ভলধয ফহু যনও গুণাফরীয ভালফ চঙর। এয ভলধয ওালযা যওান প্রওায 

লন্দ যনআ যম, ফনূ অব্বা ঔান্দালন চতচন ফলঘলয় ফে অলরভ। চতচন ঈঘুৌঁ ভালয ফািী অয বালাচফদ। তায 

চফঔযাত ঈচক্ত লরা “ ‚ভুঅচফয়ায, ঈভলযয অয অবু্দর ভাচরলওয ািালচয প্রলয়াচন চঙলরা। অয অভায 

ওালযা প্রলয়াচন যনআ।‛ 

ফচণৃত যলয়লঙঃ ফনূ অব্বালয প্রথভ ঔরীপা াপপা, ভধযফতীৃ ঔরীপা ভাভুন অয যল ঔরীপা ভুতামদ। 

ওচথত অলঙ, যওান যওান যভমালন চতচন ৩৩ ফায ওুযঅন যীপ ঔতভ ওযলতন। তায ফযাালয এ ওথা প্রচদ্ধ 

যম,  চতচন চঙলরন ীঅ। মাযা এ ভত প্রওা ওলযলঙ তালদয দচরর লরা, চতচন চনলচয বাআ ভতুাভানলও 

ঈত্তযাচধওালযয চধওায যথলও ফচঞ্চত ওলয আভাভ অরী যযমালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। 

অফু ভুায অর ভাচাভ ফলরলঙন, ‚ভাভুন নযায়চফঘাযও এফং প্রাওলদয আনালপয প্রচত তাওীদ চদলতন। 

চতচন চপওা ালস্ত্র এলতাআ চফে চঙলরন যম, তালও ফে অলরভলদয ভলধয কনয ওযা য়।‛  

ারূন যীদ যথলও ফচণৃত চতচন ফলরন, ‚ভাভুলনয ভনুলযয ভলতা দৃঢ়তয ংওল্প, ভাদীয ভত ফদানযতা অয 

াদীয ভত ভমৃাদালফাধ চঙর। অচভ আলি ওযলর তালও অভায য স্থান ওলয চদলত াযতাভ। অভীন প্রফৃচত্ত 

তাচেত ফযচক্ত। য ঘয়, ফাৌঁচদ  নাযীলদয ালথ মুক্ত -  এ ওাযলণ ভাভুন তায  যঘলয় গ্রকাভী। মচদ তায 

ভান ফনূ াচভ ফংলাদ্ভূত, এঙাো ফ চফললয় ভাভনু গ্রচ। 
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১৯৮ চচযীলত অভীন চনত য়ায য ভানুন অফূ চাপয ঈাচধ ধাযণ ওলয ঔরীপা যান। 

ূরী ফলরলঙনঃ এ ঈাচধ ভাভুলনয ঔুফ চপ্রয় চঙর, ওাযণ ভানুলযয এ ঈাচধ চঙর। অয চতচন লরন তযন্ত 

প্রতাাচন্বত ফাদা। এ ঈাচধ ধাযনওাযী ফাদাকণ দীখৃ চীফন যলয়চঙলরন, যমভন ভানুয  ারূন 

যীদ। 

২০১ চচযীলত ভাভনু চনচ বাআ ভুতাচভনলও ফচঞ্চত ওলয তদস্থলর অরী যযমা ভূা অর ওাচমভ চফন চাপয 

াচদওলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। যরালওযা এ ওাচ তায ীঅ য়ায দচরর চললফ গ্রণ ওলয 

থালও। এভনচও তাযা এ ওথা ফলর যম, ভাভুন চনলচআ চনলচলও ফচঞ্চত ওলয চঔরাপলতয দাচয়ত্ব অরী যযমায 

ঈয ণৃ ওযলত যঘলয়চঙলরন। চতচন তালও যযমা ঈাচধলত বূচলত ওলযন। তায নাভ ধাযলণয চনয াচতর  

যদন। চনলচয যভলয়য লঙ্গ চফলয় যদন। যকািা াম্রালচয তায নাভ যখালণা ওলযন। চতচন ওালরা ওাে যলত 

চনললধ ওলয ফুচ ওাে যায হুওুভ চাচয ওলযন। এ চনলদৃল ফনূ অব্বা ন্তুষ্ট লয় আফযাীভ চফন 

ভাদীয ওালঙ ফাআঅত ওলয ভাভুলনয চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওলয। ফনূ অব্বা য ভয় আফযাীভ চফন ভাদীলও 

ভুফাযও ঈাচধলত বূচলত ওলয। ভাভুন তায ালথ যভাওাচফরা ওলযন। মুদ্ধ ঘরাওারীন ভলয় ভাভুন আযাও 

পলয যকলর ২০৩ চচযীলত অরী যযমা যলরাও কভন ওলয। এযয ভাভুন ফাকদাদফাীলও এ চঘচি চরলঔ 

ািান -  অরী যযমায ভৃতুয য়ায় যতাভযা চফৃঙ্খরা ৃচষ্টয ুলমাক যলয়লঙা। চফালফ ফাকদাদফাী চরঔলরা 

-  ভাভুনলও তাযা তযন্ত চখনয ভলন ওলয। এযয তাযা লচ আফযাীভলও লমাচকতা ওযলত রাকলরা। 

পলর আফযাীভ প্রায় দুআ ফঙয যলল চমরাি ভাল অত্নলকান ওলযন। অি ফঙয চতচন অত্নলকান ওলয 

চঙলরন।  

২০৪ চচযীয পয ভাল ভাভুন ফাকদালদ চপলয অলন। তঔন ফনূ অব্বা নযানয যরালওযা ফুচ 

ওাে যঙলে ওালরা ওাে যলত অযি ওলয। প্রথলভ ভাভুন এ চফলয়চিলও চবন্ন যঘালঔ যদঔলর যফতীৃলত 

তা ভাচনলয় যনন। 

ূরী ফলরলঙনঃ ভাভুলনয চযফালযয চওঙ ুযরাও তালও ফরলরা, ‚অচন অরী চফন অফু তাচরলফয ন্তানলদয 

ালথ ৎ অঘযণ ওযলত ঘাআলর তালদয ঈ চঔরাপলতয দাচয়ত্ব ৃণ ওযলর চওবালফ অচন এ ওাচ 

চযঘারনা ওযলফন ? ুতযাং চঔরাপত অনায ালত থাওা মৃন্ত অচন চক্তধয। তালদয ালত ঘলর যকলর 

অচন অয চওঙআু ওযলত াযলফন না।‛ ভাভুন চফালফ ফরলরন, ‚অচভ তা এ চনযআ ওযচঙ যম, অফু ফওয 

চদ্দীও (যাঃ) ঔরীপা য়ায য ালভী যরাওলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযনচন। এবালফ ঈভয (যাঃ) অয 

ঈভান (যাঃ) যওন ালভীলও চঔরাপলতয যওান দাচয়ত্ব যদনচন। ঔরীপা য়ায য অরী (যাঃ) অবু্দল্লা 

চফন অব্বালও ফযায়, ঈফায়দুল্লালও আয়াভালন, ভাফাদলও ভিায় অয ওাাভলও ফাযাআলন প্রাও 

চনলয়াক ওলযন; ফযং প্রলতযও ফযচক্তআ যওান না যওানবালফ দভমৃাদাম্পন্ন চপায চনলয়াক ওলযলঙন। এ 

প্রচক্রয়ায় ং চললফ অচভ তায অরাদলদয তা প্রদান ওযলত ঘাআ।‛ 
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২১০ চচযীলত ভাভনু যফাযান চফনলত হুাআন চফন রলও চফলয় ওলযন। এলত স্রাচধও ম্পদ ভাভুনলও 

যদয়া য়। যফাযালনয ফাফা চঙলরন ভানুবফ দাতা। চতচন ওর যনতালদয ঈলেৌওন যদন অয লতলযা চদন 

দায়াত ঔায়ান। চতচন লনও চি চরলঔন, প্রলতযও চিল যওান না যওান চায়কীলযয (চচভদায ওতৃওৃ প্রাপ্ত 

চচভ) ওথা ঈলল্লঔ চঙর। চিগুলরা ফনূ অব্বা এফং অভচন্ত্রও যনতালদয ফন্টন ওলয যদয়া য়। যম চি মায 

ওালঙ মায়, তালওআ যআ চায়কীয প্রদান ওযা য়। মায়ায ভয় যানা  ভুক্তবচত ৃলনওগুলরা থলর এলন 

ভাভুনলও যদয়া য়। 

২১১ চচযীলত ভাভুন যখালণা ওলয, যম ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয গুণফরী অলরাঘনা ওযলফ, অচভ তায চনযাত্তা 

যথলও দূলয। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয য লফৃাত্তভ ফযচক্ত লরন অরী (যাঃ)।  

২১২ চচযীলত য ঔরলও ওুযঅলনয ভাঅরা আরান ওলয। অয য অফু ফওয (যাঃ)  ঈভয (যা1) এয 

ঈয মযত অরী (যাঃ) এয ভমৃাদায ওথা যখালণা ওলয। এলত ওলয তায প্রচত যরাওলদয খৃণা চন্ম যনয়। 

চধওাং লয চফৃঙ্খরা যদঔা যদয়। যওঈ তায এ অওীদা গ্রণ না ওযায় ২১৮ চচযীলত ভাভনু াযক 

লয় চনলচয প্রঘাচযত ভতফাদ যথলও চনলচআ চপলয অল। 

২১৫ চচযীলত মুদ্ধ ওযলত যযাভ মাত্রা ওলযন। যঔালন ওুযা অয ভালচদা নাভও দূকদৃ্বয় মুদ্ধ ওলয চয় ওলযন। 

এযয দালভও চপলয অলন।  

২১৬ চচযীলত অফায যযালভ চকলয় চওঙু দকূৃ চয় ওলয দালভও প্রতযাফতনৃ ওলযন। দালভও যথলও চভলয 

মান। অব্বাীয় যওান ফাদায এিাআ প্রথভ চভয পয।  

২১৭ চচযীলত চভয যথলও এল অফায যযাভ কভন ওলযন। 

২১৮ চচযীলত ঔরলও ওুযঅলনয ভায়ারা ম্পলওৃ যরাওলদয যীক্ষা ওলযন। ফাকদাদ াম্রালচযয নালয়ফ 

তালয চফন হুাআলনয ঘাঘালতা বাআ আাও চফন আফযাীভ ঔামায়ী ফাকদালদয অধযাচত্মও রাভালদয ওালঙ 

এ ভলভৃ ত্র চরলঔন যম -  অচভরুর ভুচভনীন লনও ভমৃাদাফান, অয ফযচক্তফকৃ এভনচও অলরভ যথলও চালর 

মৃন্ত মালদয দ্বীলনয যওান োন যনআ, মালদয ন্তলযয আরলভয অলরা যনআ, মালদয ওালঙ যওান দচরর যনআ -  

তালদয ফযাালয ফকত অলঙন। অল্লা তাঅরায ভাচযপালত মাযা ভূঔৃ, ি অয যকাভযা, মাযা দ্বীলনয 

কূঢ় যয চালন না, অল্লা তাঅরালও চিওবালফ যঘলন না, মাযা াচওওত- ভাচযপত ফুলছ না, তায ৃচষ্ট 

চকলতয াথওৃয ওযলত ালয না, তাযা অল্লা তাঅরা, তায ভাঔরুও অয মা চওঙ ুওুযঅন যীলপ ফতীণৃ 

লয়লঙ ফগুলরালও এওআ ভান ভলন ওলয। এ ওাযলণ যরাওলদয ধাযণা -  ওুযঅন যীপ ুযাতন ফা 

যলওলর, অল্লা তাঅরা তালও ৃচষ্ট ওলযনচন। থঘ অল্লা তাঅরা ফলরলঙন -   

َػَشث١ِ  ب ل ْشآٔ ب َجَؼٍَْٕبٖ   ئَِّٔب  

‚অচভ ওুযঅন যীপলও অযফী ফাচনলয়চঙ ....‛ (ূযা অম- মুঔরুপ, ৪৩ 0 ৩) 
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ফুছা যকলরা, মালও ফানালনা য় য ভাঔরুও। নযত্র আযাদ লি -  

ْٓ  َػ١ٍَْهَ  َٔم صُّ  ب أَٔجَبءِ  ِِ َعجَكَ  لَذْ  َِ  

‚অচভ ূলফৃ মা খলিলঙ, তায ংফাদ অনায ওালঙ ফণৃনা ওচয ...‛ (ূযা ত্বা, ২০ 0 ৯৯) 

অফায, আযাদ লি -   

 ًَ َجَؼ بدِ  َٚ َّ سَ  اٌظٍُّ  إٌُّٛ َٚ  

‚অয িওায  অলরা ৃচষ্ট ওলযলঙন।‛ (ূযা অর- অনঅভ, ৬ 0 ১) 

এ দ্বাযা পষ্ষ্ট য় যম, অল্লা তাঅরা লনও চফললয় চফদ চফফযণ চদলয়লঙন। আযাদ লি -  

ذْ  َّ ٗ    أ ْحِى َُّ  آ٠َبر ٍَذْ  ث  ف صِّ  

‚... মায অয়াতভূ ঔুফআ ুপষ্ষ্ট ( ুচফনযতর ) ওলয যাঔা লয়লঙ, এযয (এয ফণৃনাভূ এঔালন) 

চফদবালফ ফলর যদয়া লয়লঙ ...‛ (ূযা হুদ, ১১ 0 ১) 

এ যথলও প্রচতবাত য় যম, অল্লা তাঅরা ওুযঅনলও অওাভ অয চফতর াচযত ওলয ফাচনলয়লঙন। চতচনআ 

ঔাচরও ফা ৃচষ্টওতাৃ। এযয তাযা চনলচলদয ুন্নলতয দাফীদায চললফ চাচয ওলয এফং চনলচলদয অরুর 

ও য়ার চাভাঅত নাভ যালঔ। মাযা তালদয অওীদা চফশ্বা ওলয না, তাযা তালদযলও অলর ফালতর য়ার 

ওপুয ফলর। এ চফললয় তাযা ীভারঙ্ঘন ওলয এফং চালরলদয যধাৌঁওায ভলধয যপলর, এভনচও যলমকায 

যরালওযা তালদয প্রচত ছুৌঁলও েলঙ অয তয যথলও চভথযায চদলও ঘলর মালি। তাযা চনলচয যকাভযাীয 

ওাযলণ চনলচয ভলতা ওলয অল্লায আফাদত ওযলঙ। অচভরুর ভচুভনীলনয দৃচষ্টলত ফিাত অয চখনয 

যা, মাযা তাীদ যথলও লয মায়। মাযা তাীলদয ভলধয ওচভ ওযলফ য চালর। অয যম তাীলদয 

চভথযা প্রঘায ওযলফ য য়তান। য়তান তায ফিুয ভুঔ চদলয় ওথা ফলর, অয ত্রু থৃাৎ অল্লায ঔা 

ফান্দালদয বয় ওলয। লদয (য়তালনয ফিুলদয) তয ওথায যওান ভূরয যনআ। তালদয াক্ষয 

চযতযাচয, ওাযণ যম তাীলদয চফললয় ি, তায যঘলয় ফে ি এফং থভ্রষ্ট অয যও লত ালয!  

অচভরুর ভুচভনীলনয ওভ, ফলঘলয় চভথযাফাদী যরাও যআ ফযচক্ত, যম অল্লা এফং তায ীলও চভথযা োন 

ওলয, ফাচতলরয ঙ্গ যদয় যদয় অয অল্লা তাঅরালও চিওবালফ যঘলন না। তএফ ওর ওামীলও ভলফত 

ওলয অভায ত্রঔানা তালদয াভলন ো লফ। তাযা চওঙ ুফরলর তালদয যীক্ষা যনয়া লফ। ৃচষ্টচকৎ 

অয ওুযঅলনয চন্ম ম্পচওৃত তালদয চফশ্বা ম্পলওৃ প্রশ্ন ওযা লফ। তালদয ফরা লফ, যম ফযচক্ত দীলনয 

ঈয ির নয়, তায প্রচত ওঔনআ বযা ওযা লফ না। যওান ওালচ তালও াাময ওযা লফ না। অয মচদ য 

এ ভায়ারালও স্বীওৃচত যদয়, তফু তায চনয ওুযঅলনয োনভৃদ্ধ ফযচক্তলদয ঈচস্থচত অয তালদয াক্ষয 

প্রলয়াচন লফ। মাযা এ ভায়ারালও স্বীওচৃত চদলফ না, তালদয যওান াক্ষয গ্রণলমাকয নয়। এ চফললয় তালদয 

ভতাভত চরচফদ্ধ ওযায চনয ংচিষ্ট ওামীদ্র চনলদৃ প্রদান ওলযচঙ। 
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ভাভুন প্ত্ত্রচি যম াতচলনয ওালঙ াচিলয় তালদয যডলও ািান, তাযা লরন -  লওদীয যরঔও ভুাম্মাদ চফন 

াদ,  আয়াআয়া চফন ভইন, অফু ঔায়াভা (মাীয চফন যফ -  নুফাদও), অফু ভুচরভ ভুতাভারা, 

আয়াচমদ চফন ারুন, আভাইর চফন দাঈদ, আভাইর চফন অফু ভাঈদ অয অভাদ চফন আফযাীভ দুযওী। 

তাযা এলর ঔরলও ওুযঅন ম্পলওৃ তালদয যীক্ষা ওযা য়। তালদয বূচভওা চযফতনৃীয় থাওায় তালদয 

চণয ফাকদালদয থ রুদ্ধ ওলয যদয়া য়। পলর দুঃঔ- দুদৃা যথলও চযত্রাণ াফায চনয তাযা তা ওফুর 

ওলযন।  

এযয ভাভুন আাও চফন আফযাীভলও ত্র ভাযপত চানালরন যম, তচুভ ভপুতী অয অলরভলদয এওচত্রত 

ওলয চাচনলয় দা, ঈচযঈক্ত াতচন ঔরলও ওুযঅলনয অওীদা যভলন চনলয়লঙন। আাও যিাআ ওযলরন। 

চওঙ ুযরাও ওথাচি চফশ্বা ওযলরা, অফায চধওাংযা তা প্রতযাঔযান ওযলরা।  

ুনযায় ভাভুন আাওলও ত্র চরলঔ চনলদৃ চদলরন -  মাযা এ অওীদা প্রতযাঔযান ওলযলঙ, তালদয এওচত্রত 

ওলয বালরাবালফ যচলন না। আাও তালদয ডাওলরন। আয়াআয়া চফন ভুইন ফলরন, তলরায়ালযয যচালয 

অভযা এ অওীদা গ্রণ ওযলত ফাধয লয়চঙ। 

আালওয ডালও আভাভ অভদ চফন াম্বর, ফয চফন রীদ চওন্দী, অফু াান চময়াদী, অরী চফন অফু 

ভুওাচতর, পচর চফন কাচনভ, ঈফায়দুল্লা চফন ঈভয ওায়ালযযী, অরী চফন চাঅদা, ুচাদা চময়ার চফন 

াচভ, ওায়তাফা চফন াইদ, আাও চফন ইযাইর, আফলন য, আফলন ঈরীয়া অর অওফয, ভুাম্মাদ চফন 

নূ অর অচরী, আয়াআয়া চফন অবু্দয যভান ঈভযী, ফাফু নয তাভায, অফু ভঅুম্মায ওতীয়ী, ভুাম্মাদ চফন 

াচতভ চফন ভাআভুন, াদ প্রভুঔ ভলফত  লর আাও ভাভুলনয ত্রচি লে যানান। যানায য তাযা ভাথা 

চনলঘ ওলয যপলরন, যওান ঈত্তয চদলরন না, ফযং বাা বাা চওঙ ুওথা ফরলরন। ফললল আাও ফয চফন 

রীদলও ফরলরন, ‚অনায চবভত চও ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ অচভরুর ভুচভনীনলও ফরলফা।‛ আাও 

ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন এলও স্বীওৃচত চদলয়লঙন। তায পযভানলও ভানয ওযা চরুচয।‛ চতচন ফরলরন, 

‚অভায ভতাভত লরা, ওুযঅন যীপ অল্লা তাঅরায ওারাভ।‛ আাও ফরলরন, ‚অচভ অনালও এিা 

প্রশ্ন ওচযচন; ফযং অচভ চচলে ওযচঙ -  অচন ওুযঅন যীপলও ভাঔরওু ফলরন চওনা ?‛ চতচন ফরলরন, 

‚অচভ মা ফলরচঙ এয যঘলয় যফী চওঙ ুফরা যাবন ভলন ওচয না। অচভ অচভরুর ভুচভনীলনয চনওি থ 

ওলযচঙ যম, এ ভায়ারা ম্বলি চগ্রভ চওঙ ুফরলফা না।‛  

এযয আাও অরী চফন অফূ ভওুাচতলরয ভতাভত চালনালত ঘাআলরন। চতচন ফরলরন, ‚ওুযঅন যীপ 

অল্লায ফাণী। মচদ অচভরুর ভচুভনীন চওঙ ুফলরন, তলফ অভযা শুনলফা অয তায অনুকতয ওযলফা।‛ যপয 

অফু াান চময়াদীলও চচলে ওযা লর চতচন এওআ ঈত্তয চদলরন। তাযয মযত আভাভ অভাদ চফন 

াম্বরলও চচলে ওযা লর চতচন ফরলরন, ‚ওুযঅন অল্লায ওারাভ।‛ আাও ফরলরন, ‚ওুযঅন ভাঔরওু 

চওনা ?‛ চতচন ফরলরন, ‚এিা অল্লায ওারাভ - এয যঘলয় যফী চওঙ ুফরলত াযলফা না।‛ এযয 

ফচষ্টলদয মাঘাআ ওযা য়। ফললল আফলন ফাওা অর অওফায ফরলরন, ‚ওুযঅন যীপ ফানালনা (নতচয 

ফা ৃচষ্ট ওযা) লয়লঙ। ওুযঅন ভুচদ। ওাযন এ ফযাালয ওুযঅচনও দচরর যলয়লঙ।‛ আাও ফরলরন, 
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‚মালও ফানালনা য়, য- আ যতা ভাঔরুও।‛ আফলন ফাওা অর- অওফায ফরলরন, ‚চজ্ব।‛ আাও 

ফরলরন, ‚তালর চও ওুযঅন যীপ ভাঔরওু ?‛ আফলন ফাওা অর অওফায ফরলরন, ‚অচভ ওুযঅনলও 

ভাঔরুও ফরলফা না।‛  

আাও অলরাঘনায চফতর াচযত চফফযণ চরলঔ ঔরীপা ভাভুলনয ওালঙ াচিলয় চদলরন। চফালফ ভাভুন দীখৃ চঘচি 

চরলঔ আালও ওালঙ ািালরন। চতচন চরলঔচঙলরন -  যতাভায ত্র লেচঙ। মাযা চনচলদয অলর চওফরা অয 

াওলকাষ্ঠী ফলর দাফী ওযলঙন, তাযা ভরূত অলর চওফরা অয াওলকাষ্ঠী নয়। মাযা ঔরলও ওুযঅলন 

চফশ্বাী নয়, তালদযলও পলতায়া যদয়া, াদী ফণৃনা ওযা অয ওুযঅন চক্ষা যদয়া যথলও চফযত যাঔলফ। 

ফয চভথযা ফলরলঙ, অচভরুর ভুচভনীলনয ালথ তায যওান ওলভয যভায়ালভরা যনআ। অচভরুর ভুচভনীলনয 

চফশ্বা, চনষ্ঠা  ফানী লরা -  ওুযঅন ভাঔরওু। মা তালও ফরা লয়লঙ। মচদ য তাফা ওলয, তলফ তা 

যখালণা ওযলফ। নালর তালও তযা ওলয তায ভাথা অভায ওালঙ াচিলয় চদলফ।  

আফযাীভ চফন ভাদীলও অফায ফলরা, মচদ য তা গ্রণ ওলয তলফ বালরা, নালর তায কদৃান ঈচেলয় দা। 

অরী চফন অফূ ভওুাচতরলও ফলরা, য চও অচভরুর ভুচভনীনলও ফলরচন -  অচনআ ারার াযাভ ওযলফন। 

চময়ারলও ফলরা, লয রুিতযালচয যাধআ যতাভায চনয মলথষ্ট। অভাদ চফন আয়াচমদ অয অফুর 

অয়ালভয ওুযঅন ম্পচওৃত চফাফ লন্তালচনও নয়। তাযা ফয়ল ফৃদ্ধ লর ফুচদ্ধয চদও যথলও চশু অয 

ভূঔৃ। তালদয অফায চচলে ওলযা। মচদ তাযা চনচ ফস্থালন ির থালও, তালর যখালণা চদলয় তলরায়ায 

দ্বাযা তালদয যভাওাচফরা ওযলফ। অভদ আফন াম্বরলও ফলরা, অচভরুর ভুচভনীন অনায চফালফয ঈলদ্দয 

ফুছলত যলযলঙন অয অনায ভূঔৃতালও দচরর চললফ গ্রণ ওলযলঙন। পচর চফন কাচনভলও চাচনলয় 

চদলফ, চভলয য মা ওলযলঙ,অচভরুর ভুচভনীলনয তা চানা নয়। থৃাৎ চভলয ল্প ভলয়য চনয ওামী 

থাওা ফস্থায় চতচন লনও ম্পদ চনৃ ওলযলঙন। চময়াদীলও ফরলফ, তচুভ চভথযা ফলরলঙা। অফু নযলও 

ফলরা, তায ফযফায ফযাালয অচভরুর ভুচভনীলনয অলক যথলওআ লন্দ চঙর। আফলন নূ অয আফলন 

াচতভলও চাচনলয় চদলফ, ুদ যঔলত যঔলত তাীলদয োন তালদয যরা যযলঙ। ুদ ঔায়ায ওাযলণ 

অচভরুর ভুচভনীন যতাভালদয লঙ্গ রোআ ওযলফন। আফলন শুচালও ফলরা, অভীলযয ম্পদ অরী চফন চালভয 

চণয সফধ, মা তুচভ গ্রা ওলযলঙা। াদলও ফরলফ, যম যাচলত্বয যরাব ওলয, অল্লা তাঅরা তালও এতিুওু 

চদলফন না। াচাদালও চাচনলয় দা, তচুভ এ চফলয়চি স্বীওায ওযলফ যম, যতাভায াল যম অলরভযা 

থালওন, তালদয ওাঙ যথলও ওুযঅন ভাঔরওু - এ ওথাচি যানচন?  অরী চফন আয়াআয়ায অভানতদাযী চিও 

ওযলত চকলয় য তাীলদয ওথা বুলর যকলঙ। ওায়ালয়যীয চানা অলঙ যম, অচভ তায যাচস্ব অদালয়য 

ফযাালয ফকত। তুচভ অফায তালদযলও চচলে ওলযা। ভানলর তা যখালনা ওলয দা, নালর তালদয যফৌঁলধ 

অচভরুর ভুচভনীলনয সচনওলদয ওালঙ াচিলয় দা। তাযা তালদয চচলেফাদ ওযলফ। তাযয না ভানলর 

তলরায়ায চদলয় তালদয কদৃান ঈচেলয় যদয়া লফ। 

এ পযভান শুলন আভাভ অভাদ চফন াম্বর, াচাদা, ভুাম্মাদ চফন নূ অয ওায়ালযযীয ঙাো ওলরআ 

ঔরলও ওুযঅলনয অওীদা গ্রণ ওলয যনয়। আাও এ ঘায চনলও ফন্দী ওলয। যচদন য যচরঔানায় চকলয় 
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এ অওীদা ম্পলওৃ তালদয অফায চচলে ওলয। াচাদা অয ওায়ালযযী ঘালয ভুলঔ নচত স্বীওায ওলযন 

এফং এ অওীদা যভলন যনন। এযয আভাভ অভাদ চফন াম্বর অয ভুাম্মাদ চফন নূলও যযালভ াচিলয় যদয়া 

য়। এচদলও ভাভুন চালনালত ান যম, ওলরআ যচদালচদীয ওাযলণ এ ভতাদৃ গ্রণ ওলযলঙ। এ ওথা শুলন 

চতচন যক্রাধাচন্বত লয় এ অলদ চরলঔ ািালরন -  ফাআলও ফন্দী ওলয অভায ওালঙ াচিলয় দা। আাও 

ওরলওআ াচিলয় চদলরা, চওন্তু তাযা চকলয় না যৌৌঁঙুলতআ ভাভুন যলরাও কভন ওলয। অল্লা তাঅরা তালদয 

ঈয যভ ওযলরন। 

ভাভুন যযালক ুস্থ লয় লে। যযালকয ীো তীব্রতয লর য ুত্র অব্বালও যডলও ািায়। তায ধাযণা 

চঙর, অব্বা অায অলকআ য আলন্তওার ওযলফ। চওন্তু ভাভুলনয ভভুূলৃু ফস্থায় অব্বা এল যৌৌঁলঙ। তলফ 

এয অলকআ চফচবন্ন লয, নকলযয চনলদ ত্র াচিলয় যদয়া য়। মায ঈযাংল চরঔা চঙর -  এ ত্র 

ভাভুন অয তায বাআ অফু আালওয ক্ষ যথও, চমচন ভাভুলনয য ঔরীপা লফন। ওচথত অলঙ, এ ত্রচি 

অচভরুর ভুচভনীলনয ক্ষ যথলও চরঔা লয়চঙলরা। অফায যওঈ যওঈ ফলরন, ভাভুন োন াচযলয় যপরায য 

এ ত্রচি চরঔা য়। 

২১৮ চচযীয যমফ ভালয ১৮ তাচযঔ ফৃপষ্চতফালয যযালভয ফামনাদুন ঞ্চলর আলন্তওার ওলয। তালও 

তাযতলু দাপন ওযা য়। 

ভাঈদী ফলরলঙন, ফামনাদুন ছণৃায াদলদল ভাভুন তাৌঁফু স্থান ওলযন। এরাওাচি ীতর, চযিন্ন, ফুচ  

ভলনাযভ য়ায় চতচন তা ঙন্দ ওলযচঙলরন। িাৎ ালয ছণৃায় ঘাৌঁদীয ভত ঘওঘলও এওচি ভাঙ যদঔা 

যকলরা। ভাভুন এলত অশ্চমৃ লয় ভাঙচি ধযায চনলদৃ চদলরা। চওন্তু ছণাৃয াচন ঔুফআ িান্ডা য়ায ওাযলণ 

যওঈ া চদলত া ওযলরা না। ভাভনু ভাঙচি ধযায চনয এওচি তলরায়ায ুযস্কায যখালণা ওযলর পাযা 

নাভও এওচন ছণৃায় যনলভ ভাঙচি ধলয চওনাযায় চনলয় এলর রাপ চদলয় তা াচনলত লে মায়। পাযা অফায 

ছনৃায় যনলভ ভাঙচি ধলয অলন। ভাভুন এলও ওাফাফ ফানালনায চনলদৃ চদলরা। ওাফাফ সতচয না লতআ ভাভুনলও 

দারুণ িান্ডায় যলয় ফল। য ওাৌঁলত থালও। পলর যর ভচুে চদলয় শুলয় মায়। এযয ওম্পন থালভ না। য 

িফ যওভ ওাৌঁলতআ থালও। এলত ওলয তায দাৌঁলত দাৌঁলত ংখলৃ লত থালও। ঘাযচদলও অগুন ধচযলয় যদয়া 

য়। ভাঙচি ওাফাফ লয় অল। চওন্তু ভাভুন তা এওিু ঘাঔলত াযলরা না। ভতৃযু এল তালও যালয চনলয় 

যকলরা। এয ভলধয য ল্পক্ষলণয চনয চওঙিুা ুস্থতা যফাধ ওযলর ফামনাদুলনয থৃ চালনালত ঘাআলরন। 

এওচন ফরলরা, া যপরালও ফামনাদুন ফরা য়। এযয য এয াশৃ্বফতীৃ ফনাঞ্চলরয নাভ চচলে ওযলরা। 

ফরা লরা, এয নাভ যযাওা। ভাভুলনয চলন্ময ভয় যম বচফলযফানী ওযা লয়চঙলরা, তালত চরঔা চঙর য 

যযাওায় ভাযা মালফ। য যযাওায ওথা শুলন চনলচয চীফলনয ভায়া তযাক ওলয। যআ ভয় য এ দুয়া ওলয -

‚য চকলতয প্রচতারও, য যআ চফত্র ত্তা -  মায যাচত্ব যওান চদন ধ্বং লফ না, এ ফান্দায প্রচত যভ 

ওরুন, মায যাচত্ব ধ্বং লয় মালফ।‛  
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ারাফী ফলরলঙনঃ ভাভুন  তায চতা ারুন যচলদয ওফয (যাচধানী যথলও) মত দলূয, অভায দচৃষ্টলত 

ঔরীদালদয ভলধয যওান চতা- ুলত্রয ওফয এত দূলয নয়। ফনূ অব্বালয াৌঁঘ চলনয ওফয লনও দূলয, তাযা 

লরন -  অবু্দল্লা তালয়লপ, ঈফায়দুল্লা ভদীনায়, পচর চচযয়ায়, ওাাভ ভযওলন্দ অয ভাফাদ অচিওায়। 

  

চফচবন্ন খিনাফরী 

রাপমূয়া ফলরলঙন যম, ালভদ চফন অব্বা চফন ঈমীয অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অচভ ভাভুলনয 

ওালঙ ফলচঙরাভ। ভাভনু াৌঁচঘ চদলরন, অচভ অরাভদুচরল্লা’য চফাফ চদরাভ না। ভাভুন এয ওাযণ চালনালত 

ঘাআলরন। অচভ ফররাভ, ‚য অচভরুর ভচুভনীন, অচভ অচবচাতয ফচায় যাঔায চনয ফচরচন।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚অচভ য যওভ ফাা নআ, মাযা দুয়ালও লযায়া ওলয না।‛ 

অফু ভুাম্মাদ আয়াচমদী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ ভাভুনলও সফওালর চক্ষাদান ওলযচঙ। 

এওচদন মথাযীচত অচভ এরাভ, চওন্তু ভাভুন ন্দয যথলও যফয লরা না। অচভ যয দু’ চন ঔালদভলও 

ডাওলত ািারাভ। এযয য এলরা না। অচভ ফররাভ, ‚য চনলচয ভয়গুলরা নষ্ট ওযলঙ।‛ এ ওথা শুলন 

ঔালদভযা ফরলরা, ‚অচন মায়ায য াচাদা ঔালদভলদয মলথিা ফযফায ওলয এফং তালদয প্রায ওলয। 

অচ তালও াল্কা ান ওযলফন।‛ এভন ভয় ভাভুন এলরা, অচভ তালও াতচি যফত্রাখাত ওযরাভ। ভাভুন 

ওাৌঁদলত রাকলরা। এভন ভয় চাপয চফন আয়াআয়া ফযভিী এল েলরন। াচাদা রুভার চদলয় যঘালঔয 

াচন ভুঙলত ভুঙলত ওালৃলিয ঈয চদলয় ফলরা অয চাপযলও যডলও চনলরন। অচভ ঈলি ফাআলয যকরাভ। 

ভাভুন চাপলযয ওালঙ নাচর ওলয চওনা এ ফযাালয অভায বয় লরা। চাপয ঘলর যকলর অচভ তায ওালঙ 

এল ফররাভ, ‚অভায বয় চঙর মচদ অভায ফযাালয নাচর ওলযা!‛ এিা শুলন ভাভনু ফরর, ‚য ফাফা 

ভুাম্মাদ, অচভ ারুন যীদলও ফচর না, যঔালন চাপযলও ফরফ ? ওাযণ চক্ষা গ্রলণ অভায ঈওায। 

অচভ অদলফয যভাতাচ।‛ 

অভায়ী ফলরলঙন, ‚ভাভুলনয যভালয যঔাদাআ ওলয চরঔা চঙর -  অবু্দল্লা আফলন অবু্দল্লা।‛  

ভুাম্মাদ চফন ঈফাদা ফলরলঙন, ‚ঔরীদালপয ভলধয ঈভান (যাঃ) অয ভাভনু ঙাো যওঈ ালপচ চঙলরন না।‛  

আফলন অয়না ফলরলঙনঃ এওচদন ভাভনু রাভালদয ালথ াধাযণ চযললদ ফলচঙলরন। এও ভচরা এল 

ফরলরা, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, অভায বাআ আলন্তওার ওলযলঙ। ভুতুযয ভয় ঙয়ত চদনায যযলঔ 

যকলঙ, অভালও এও চদনায চদলয় ফরা লয়লঙ, এিাআ যতাভায ং।‛ ভাভুন চওঙকু্ষণ পাযালয়লময ংও ওলল 

ফরলরন, ‚তচুভ এওচি চদনাযআ ালফ।‛ রাভা মযত ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, এিা চও ওলয য় ?‛ 

ভাভুন ফরলরন,  ‚ভৃত ফযচক্ত দুআচন ওনযা ন্তান যযলঔ যকলঙ।‛ ভচরা ফরলরা, ‚যা।‛ ভাভুন ফরলরন, ‚এ 

দুআ ন্তান যলয়লঙ দুআ- ততৃীয়াং, থৃাৎ ঘাযলা চদনায। তায ভা যলয়লঙ, চতচন যলয়ঙন ষ্টাং, থৃাৎ 

এওলা চদনায। স্ত্রীয বালক ষ্টভাং, থৃাৎ ৭৫ চদনায। তায ফালযাচন বাআ চঙর না ?‛ ভচরা 
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ফরলরা, ‚যাৌঁ।‛ ভাভুন ফরলরন, ‚তাযা যলয়লঙ দুআ চদনায ওলয। ফচষ্ট থালও এও চদনায,  মা যতাভায 

বালক এললঙ।‛ 

ভুাম্মাদ চফন াপম অর- অনভাতী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ইলদয চদন অচভ ভাভুলনয ালথ ঔাফায যঔলত ফরাভ। 

দতর যঔালন চঙর চতন তাচধও প্রওায ঔাফায। ভাভুন এও এওচি ঔাফালযয প্রচত আাযা ওলয ফরলরন, ‚এ 

ঔাফায ভুও যযালকয লধ। মায ফচভ ওযায বযা যলয়লঙ য এ ঔাফায ঔালফ না -  আতযাচদ এ ধযলনয 

অলযা লনও ওথা। আয়াআয়া চফন অওতাভ এ দৃয যদলঔ ফরলরা, ‚অচভরুর চভচভনীন, চঘচওৎাালস্ত্রয চদও 

যথলও যদঔা লর অচন চালরনু, যচযাচতচৃফদযায় অচন লরন যভু, ঈরভুুর চপওল অরী চফন অফু 

তাচরফ, দানীরতায় লতভ তাই, তযফাচদতায় অফু ময, দায়াদৃ্রতায় ওাফ চফন ঈভাভা, অয প্রচতশ্রুচত যক্ষায় 

অচন লরন হুর চফন অচদয়া।‛ এ ওথা শুলন ভাভুন দারুণ ঔুচ লয় ফরলরন, ‚এচনয োলনয ওাযলণ 

ভানুললও ভমৃাদা প্রদান ওযা লয়লঙ।‛ 

আয়াআয়া চফন অওতাভ ফলরলঙনঃ অচভ ভাভুলনয যঘলয় ূণৃাঙ্গ ফযচক্ত অয যদচঔচন। এওচদন যালত অচভ তায 

ালথ চঙরাভ। চতচন অভালও খুভ যথলও চাচকলয় ফরলরন, ‚আয়াআয়া, যদলঔা যতা অভায ালয়য ওালঙ চও ?‛ 

অচভ যতভন চওঙ ুযদঔলত যরাভ না। চতচন চনচশ্চন্ত লত াযলরন না। চফঙানায দাচয়লত্ব চনলয়াচচত প্রযীলদয 

ডাওলরন। এও প্রযী যভাভফাচত চনলয় াচময লরা, চতচন তালও যদঔলত ফরলরন। পলর যদঔা যকলরা, 

চফঙানায চনলঘ এওচি রম্বা া ফল যলয়লঙ। তাযা াচি যভলয যপরলরা। অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর 

ভুচভনীনলও এ খিনায যপ্রচক্ষলত অলরভুর কালয়ফ ফরলর যওান ক্ষচত যনআ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অল্লা ক্ষভা 

ওরুন। তুচভ এ চও ফরলঙা ? অচভ এআভাত্র স্বলে যদঔরাভ যম,  এও ফযচক্ত অভায ওালঙ এল এ ওচফতাচি 

অফৃচত্ত ওযলরা “ ‘য খুভন্ত ফযাচক্ত, যচলক ঈিুন অয নি তলরায়ায চদলয় চনলচলও যক্ষা ওরুন।’ এিা শুলন 

অভায খুভ যবলঙ্গ যকলরা অয চফশ্বা র ফযআ চওঙ ুএওিা লত ঘলরলঙ। ফললল চফঙানায চনলঘ া 

ায়া যকলরা।‛ 

ঈভাযা চফন অওর ফলরলঙনঃ এওচদন ওচফ অফু াপা অভালও ফরলরন, ‚তচুভ চও ওঔন যবলফ যদলঔলঙা 

যম, অভায দৃচষ্টলত ভাভুন ওচফতায বাফাথৃ যভালি নধুাফন ওযলত ক্ষভ নন ?‛ অচভ ফররাভ, ‚তায যঘলয় 

যফী ওলথাওথন নুধাফনওাযী অয যও অলঙ ? অল্লায ওভ, অচন তালও লনও ওচফতা শুচনলয়লঙন। 

অয চতচন প্রথভ ঘযণ শুলনআ যকািা ওচফতায াযাং  বাফাথৃ ফুলছ যপলরন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অভায যেষ্ঠ 

যঘনা ঘভৎওায এওচি ওচফতা তালও শুনরাভ। চওন্তু তায ভলধয যওান প্রওায নবুূচত চাকলরা ফলর ভলন লরা 

না। ওচফতায থচৃি  এভন “  ‘আভাদুর হুদা ভাভুন দ্বীন চনলয় ভগুর। অয চনতা দুচনয়ায যভাল অিন্ন।’ ‛ 

অচভ ফররাভ, ‚ওচফতায প্রবাফ-  চক্ত ভাচি লয় যকলঙ। ভাভুন মচদ শুধু দ্বীন চনলয়আ ফযতর  লয় লেন, তালর 

যাষ্ট্রীয় ওামৃাচদ চওবালফ ম্পাদন লফ ? অচন তায ালন য ওচফতাচিআ অফৃচত্ত ওলযলঙন, মা অনায ঘাঘা 

রীলদয াভলন অফৃচত্ত ওলযচঙলরন।‛ 

নময চফন াভীর ফলরলঙনঃ অচভ তাচরমুক্ত ঘাদয লে ভাভুলনয ওালঙ যকরাভ। চতচন ফরলরন, ‚নময, 

অচভরুর ভুচভনীলনয াভলন এবালফআ চও অা ঈচঘত ?‛ অচভ ফররাভ, ‚য অচভরুর ভচুভনীন, এভনিা 
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লযচঙ কযলভয ওাযলণ।‛ চতচন ফরলরন, ‚না, না1 ওথা এিা নয়। ভলন য় তুচভ কযীফ খলয় যকলঙা। এ 

াদীচি চনলয় কবীযবালফ চঘন্তা- বাফনা ওলয যদলঔা, মা চাভ চফন ফীয অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযলঙন1 চতচন 

ভুচাচদ যথলও, ভচুাচদ অর- াফী যথলও, চতচন আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লাহ  

াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন “ ‘এভন নাযী, মায ভলধয দ্বীন  রাফণয যলয়লঙ, এভন নাযীলও 

চফলয় ওযলর বাফ  দচযদ্রতায দযচা ফি ওলয যদয়া য়।’ ‛ অচভ ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীন, চালভয 

ফণৃনা নুমায়ী অনায চবভত তয। তলফ াালনয ফযাত চদলয় অঈপুর অযাফী অভায ওালঙ ফচণৃত 

ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন-  ‘দ্বীনী  রাফণযভয়ী নাযীলও চফলয় ওযলর 

অলয়লয দযচা ফি ওলয যদয়া য়।’ ‛ ভাভুন যওারফাচরল যরান চদলয়চঙলরন, অভায ওথা শুলন যাচা 

লয় ঈলি ফলরন। চতচন ফরলরন, ‚তলফ চও প্রথভ াদীল ব্দ বুর যলয়লঙ ?‛ ফররাভ, ‚চজ্ব, চাভ বরু 

ফলরলঙন। চতচন ফুছলত ালযনচন।‛ এযয ভাভনু যযয়ালয়লতয ভলধয াথওৃযগুলরা ফণৃনা ওযলরন। 

ভাভুন অভালও ফরলরন, ‚তচুভ চও অযফী ওচফলদয নদ ফণৃনা ওযলত াযলফ ?‛ অচভ অযফী ওচফয এওচি 

ওচফতা অফৃচত্ত ওযরাভ। এিা শুলন ভাভনু ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা এভন ধযলণয ওচফলদয চফধ্বতর  

ওরুন, মাযা আরভুর অদফ (অযচফ াচতয) বালরাবালফ চালন না।‛ এযয চতচন অত্মক্ষ ভথৃলন আফলন 

অফী ঈযয়াতার ভাদানী ওচফয ওাফয ফলর যানালরন। অচভ তালও লনও ওচফতা যানারাভ। চতচন 

অভালও ঞ্চা াচায চদযাভ যদয়ায চনলদৃ চরলঔ অভালও ওাকচচি পচর চফন লরয ওালঙ যৌৌঁলঙ 

চদলত ফরলরন। অচভ যকরাভ। পচর ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীলদয ঔুফ বুর ধযলঙন ?‛ অচভ 

ফররাভ, ‚চাভ বুলরয ঈয চঙলরন। অয চতচন তায নুযণ ওযচঙলরন।‛ এ ওথা শুলন পচর চনলচয 

ক্ষ যথলও অলযা চত্র াচায চদযাভ চদলরন। 

ভুাম্মাদ চফন চময়াদ অযাফী যথলও ঔতীফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অচভ ভাভনুলও আয়াআয়া চফন অওতালভয 

ালথ ফাকালন ায়ঘাযী ওযলত যদঔরাভ। াভলন চকলয় ঔরীপাূঘও চবফাদন চানারাভ। অচভ শুনরাভ চতচন 

আয়াআয়ালও ফরলরন, ‚অফু ভুাম্মাদ আরলভ অদফ ম্পলওৃ চবে।‛ এযয চতচন অভালও এওচি ওচফতা 

ম্পলওৃ চচলে ওযলরন। অচভ এয মথামথ ফযাঔযা ওযায় চতচন অভালও অম্বয দান ওযলরন, য ভয় মা 

তায ালত চঙর। চতচন াৌঁঘ চদযালভ চফচক্র ওচয। 

অফু ঈফাদা ফলরলঙন, ‚ভাভুন ৃচথফীয ফাদা, তায ভলতা অয এওচনলও যদচঔচন।‛ 

অফু দাঈদ ফলরলঙনঃ ভাভলুনয ওালঙ এও ঔালযচী যরাও এলর চতচন তালও চচলে ওযলরন, ‚যতাভায ওালঙ 

অভায চঔরাপলতয যওান দচরর অলঙ চও ?‛ য ফরলরা -  অলঙ, তা লরা ওুযঅন যীলপয এ অয়াত -   

ٓ َِ َٚ  ُْ َّ ب ٠َْحىُ  ٌ َّ ٗ   أََٔضيَ  ثِ َـّ ئِهَ  اٌٍ ـ  ٌَ  ٚ ُ   فَأ  ٘  َْ ٚ اٌَْىبفِش   

‚অল্লা’য নাচমর ওযা অআন নুমায়ী মাযা চফঘায- পয়ারা ওলয না, তাযাআ (লি) ওালপয।‛ (ূযা 

অর- ভাআদা, ৫ : ৪৪) 
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ভাভুন ফরলরন, ‚চওবালফ ফুছলর এিা ওুযঅলনয অয়াত ?‛ য ফরলরা, ‚ঈম্মলতয আচভা দ্বাযা।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚মঔন যতাভযা নাচমরওৃত অয়ালতয যক্ষলত্র ঈম্মলতয আচভা দ্বাযা এওভত লিা, তঔন 

চফলিলণাললক্ষ ঐওভলতয যৌৌঁঙা ঈচঘত।‛ য ফরলরা, ‚অচন তয ফলরলঙন।‛ 

ভুাম্মাদ চফন ভানুয যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাভলুনয ঈচক্ত র “  ‚বদ্র যরাওলদয অরাভত 

লি য উধ্বৃতন যরাওলদয তযাঘায য ওযলফ, চওন্তু দুফৃরলদয ঈয চুরভু ওযলফ না।‛ 

াইদ চফন ভুচরভ ফলরলঙনঃ ভাভুন ফরলতন, ‚অচভ ক্ষভা ওযলত এতিাআ বালরাফাচ যম, মচদ যাধীযা 

তা চালনালত ালয তালর তালদয ন্তয যথলও বয় ঈলি মালফ অয তাযা বীলন অনচন্দত লফ।‛ 

আফযাীভ চফন াইদ চাাযী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও যাধীলও ভাভুলনয াভলন অনা লর চতচন 

ওভ যঔলয় ফরলরন, ‚অচভ যতাভালও তযা ওযলফা।‛ য ফরলরা, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, এওিু সধমৃ ধরুন 

অয নীরতায ালথ ওাচ ওরুন। ওাযণ নভনীয়তা প্রদৃন লধওৃ ক্ষভা ওযায ভান।‛ ভাভুন 

ফরলরন, ‚অচভ যম ওভ ওলযচঙ।‛ য ফরলরা, ‚অল্লা তাঅরায াভলন তযাওাযী চললফ ঈচস্থত 

য়ায যঘলয় ওভ তযওওাযী লয় াচময য়া লনও বালরা।‛ এ ওথা শুলন চতচন তালও যঙলে যদন।  

অফুর রত অবু্দ ারাভ চফন াচর যথলও ঔতীফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন অচভ ভাভুলনয ওলক্ষ শুলম 

যকরাভ। এচদলও ভারফাীলদয তন্দ্রায ওাযলণ ভার কলর লড মাম। ভাভুন চনলচআ ঈলি অলন অয 

ভারগুলরা চিও ওলয যদন। এভন ভয় অভায যঘাঔ ঔুরলরা। অচভ শুনলত যরাভ ভাভুন ফরলঙন, ‚চনয়ভ 

নুমায়ী অচভ যকারঔানায় চঙরাভ। যকারঔানায ঔালদভযা অভালও কাচর চদলরা। অচভ যম তালদয কাচর 

শুনলত যরাভ তা তাযা চালনালতা না। অচভ তালদয ক্ষভা ওলয চদরাভ।‛  

অবু্দল্লা চফন অর ফামাফ যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাভুন ঔুফআ সধমৃীর ফযচক্ত চঙলরন। এভনচও তায 

সধমৃীরতা যদলঔ অভালদযআ যাক লতা। এওচদন অভযা চাালচ ওলয দচরা নদী ভ্রভণ ওযচঙরাভ। 

চাালচয যডলও দৃা িানালনা চঙর। এওচদলও অভযা নযচদলও ভাচছ ভাল্লায দর ফলচঙলরা। এওচন ভাচছ 

ফরলরা, ‚যতাভযা চালনা অভায ন্তলয ভাভলুনয প্রচত এতিুওু েদ্ধালফাধ যনআ। চতচন অভায যঘালঔয ওাৌঁিা। 

ওাযণ চতচন চনচ বাআলময তযাওাযী।‛ অল্লায ওভ, এ ওথা শুলন ভাভনু যল ঈিলরন। এযয চতচন 

অভালদয ফরলরন, ‚অনাযা এওচি গ্রণলমাকয ঈাম যফয ওরুন মা দ্বাযা ভমৃাদাফান ফযচক্তলদয দচৃষ্টলত 

অচভ ম্মাচনত লত াচয।‛ 

ঔতীফ আমাআমা চফন অওতাভ যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ ভাভুলনয যঘলম দমাফান অয ওাঈলও যদচঔচন। 

এওচদন অচভ তায খলয মন ওযরাভ। তঔন অচভ খুচভলম মাআচন। ভাভনু াচঘৌঁ চদলম ঈলি ফলরন। াৌঁচঘয 

লব্দ ওালযা যমন খুলভয ক্ষচত না ম যচনয চাভায ওাড চদলম ভুঔ যেলও চনলম ফরলত রাকলরন, 

‚আনালপয প্রথভ মৃাম লি চনওিফতী ফিুলদয প্রচত আনাপ প্রদৃন, এযয ক্রভান্বলম নকণযলদয প্রচত।‛ 
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আমাআমা চফন ঔাচরদ ফযভিী যথলও আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ভাভনু অভালও 

ফরলরন, ‚আমাআমা, যরাওলদয প্রলমাচলন াাময ওযালও যৌবাকয ভলন ওযলফ। ওাযণ অওা ধ্বং লফ, 

মুক মুকান্তয যওঈ যফৌঁলঘ থাওলফ না, অয ওালযা দমা চফনশ্বয নম।‛  

অবু্দল্লা চফন ভুাম্মাদ মযী ওতৃওৃ ফচণৃতঃ ভাভুন ফলরলঙন, ‚অভায ভলত ওষ্টাচচৃত চফচম স্ববাফচাত 

চফচলময যঘলম চপ্রম। ওাযণ স্ববাফচাত চফচম স্নান লম লড, অয ওষ্টাচচতৃ চফচম িুি থালও।‛  

াফী যথলও ফচণৃত লয়লঙ যম, ভাভুন ফলরলঙন, ‚যম যতাভায বালরা ংওলল্প কচফৃত নম, য যতাভায যনও 

ওালচয ভথওৃ নম।‛  

অফুর অরীমা ফলরলঙনঃ অচভ ভাভনুলও ফরলত শুলনচঙ, ‚ুরতালনয যঔাালভাদ ওযা খূণয ওাচ।‛  

অরী চফন অবু্দয যীভ অর ভুরুলী ফলরলঙনঃ ভাভুন ফরলতন, ‚ঐ ফযচক্ত চনলচয নফ লয ঈয তযাঘায 

ওলয -  যম এভন ওাঈলও ওালঙ যলত ঘাম, যম তায যথলও চনলচলও দূলয যালঔ। যম এভন ফযচক্তয াভলন 

চফনম প্রদৃন ওলয যম তালও ম্মান  েদ্ধা ওলয না। এফং যম এভন যরালওয প্রংাম চযতপৃ্ত ম যম তায 

ম্পলওৃ চালন না।‛  

ভুঔাচযও ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ভাভুলনয াভলন এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযরাভ, ‚অচভ এভন ফিু ঘাআ, ঘযভ 

তাা  যফদনায ভম যম অভালও ান্তনা চদলফ।‛ ভাভুন ওচফতাচি নুঃ ুনঃ অফৃচত্ত ওযলত ফরলরন। অচভ 

াতফায অফৃচত্ত ওযরাভ। চতচন ফরলরন, ‚ভুঔাচযও, অভায যকািা যাচত্ব চনলম না, চযফলত ৃঅভালও এ 

ধযলনয এওচি ফিু এলন দা।‛  

হুদাফা চফন ঔাচরদ ফলরলঙনঃ এওফায অচভ ভাভলুনয ালথ যঔলত ফরাভ। ঔামা- দামা যলল দতর যঔান 

ঈিালনায ভম যমফ দানা ভাচিলত লড মাম যগুলরা ওচুডলম ওচুডলম যঔলত রাচকরাভ। তা যদলঔ ভাভুন 

ফরলরন, ‚যতাভায চও যি বলযচন ?‛ অচভ ফররাভ, ‚চচ, যি বলযলঙ। চওন্তু াম্মাদ চফন ারাভা, াচফত 

ফাপীয ফযাত চদলম অনা (যাঃ) এয এওচি াদী অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ ফলরলঙন “ ‘যম দতর যঔানায নীলঘ লড থাওা দানা ঈচিলম ঔালফ, য দচযদ্রতা যথলও 

ভুক্ত থাওলফ।’ ‛ এ াদী শুলন ভাভনু অভালও এও াচায চদযাভ চদলরন।  

াান চফন অফদা াপায ফলরলঙনঃ ভাভনু ফুযান চফনলত াান চফন াদলও চফলম ওযায ভম যরালওযা 

াানলও লনও ঈায যদম। এও পওীয দুচি ঈায াত্র ািায়। য এওচিলত রফণ, যচি াঈডায 

বচত ৃওলয এ ভলভৃ এওচি ত্র চরলঔ াালনয ওালঙ ািাম “  ‚অচভ এও পওীলযয ক্ষ যথলও এ ঈাযিুওু 

ািারাভ। ধনােযলদয ঈায াভগ্রীয তাচরওাম যমন অভায নাভ চরঔা না ম। ফযওলতয চনয রফণ অয 

ুকচিয চনয াঈডায ািারাভ।‛ াান এ াত্র দুচি ভাভুলনয াভলন য ওযলরা। চতচন তা ঙন্দ ওযলরন 

অয াত্র দুচি ঔাচর ওলয তালত স্বণভৃুদ্রা বলয াত্র দুচি পওীলযয ওালঙ াচিলম চদলরন।  
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ভুাম্মাদ চফন ওালভ যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ ভাভুনলও এ ওথা ফরলত শুলনচঙ যম, ‚অল্লায ওভ, 

ক্ষভা ওযায ভলধয অচভ এভন ভচা াআ যম, এিা ফুছলত াযলর যরালওযা যাধ ওলয এভচনলতআ অভায 

ওালঙ অলতা।‛  

হুাআন অর-ঔরী যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওদা ভাভুন যযলক অভায বাতা ফি ওলয যদন। অচভ 

এওচি ওচফতা চরলঔ এও যরালওয ালত ভাভুলনয ওালঙ ািারাভ। এলত তায প্রংা অয অভায থৃ 

ংওলিয চফফযণ চরচফদ্ধ চঙর। চতচন তা ািা যলল ফরলরন, ‚ওচফতাচি ুন্দয লমলঙ। তলফ অভায ওালঙ 

য চওঙ ুালফ না। ওাযণ য অভীলনয প্রংাকাথাম অভায দুনৃাভ ওলযলঙ।‛ এিা শুলন চননও প্রযী 

ফরলরা, ‚অচভরুর ভচুভনীন, অচ অনায ক্ষভায প্রফণতা যওাথাম ?‛ এ ওথা শুলন লঙ্গ লঙ্গ চতচন অভায 

বাতা ঘারু ওলয চদলরন।  

াম্মাদ চফন আাও ফলরলঙন, ‚ভাভুন ফাকদালদ এলর মুয মৃন্ত অদারলত ফল যরাওলদয প্রচত আনাপ 

ওযলতন অয ভচরভুলদয নযামচফঘায ওলয চদলতন।‛  

ভুাম্মাদ চফন অব্বা ফলরলঙনঃ ভাভুন যীলদয দাফা যঔরায প্রচত প্রফর যছাও চঙর। চতচন ফরলতন, এ যঔরা 

যভধালও লতচ যালঔ। চতচন এ যঔরায নতুন নতনু চদও ঈদ্ভাফন ওলযন। চতচন ফলরন, অচভ ওাঈলও চনলম 

যঔরলত ঘাআলর ওলর ফাানা চদত। অলর তাযা বালরা যঔরলত চালনালতা না।  

াঔাত ফলরলঙনঃ ভাভুলনয ফিু ফলরন, তায ফমফ অয যীলযয যং এওআ ভলতা। তলফ াৌঁিুয নীলঘয চদলওয 

যং চঙর কাে রদু ফলণৃয।  

আাও যভৌূরী ফলরলঙনঃ ভাভুলনয ওথা লরা -  যআ ঙ্গীত ঈত্তভ, যম ঙ্গীলত ভাধযলভ যভলযফানী অয 

চষ্টতায ফাণী প্রঘাচযত ম। 

আফলন অফু দাঈদ ফলরলঙনঃ এওফায যযাভ ম্রাি ভাভুলনয ওালঙ ১০০ যওচচ যভও অম্বয ঈলেৌওন চললফ 

ািালর চতচন চদ্বগুণ ঈলেৌওন ািালনায চনলদৃ চদলয় ফরলরন, মালত তাযা আরালভয ানওত ফুছলত 

ালযন।  

অফু ঈফাদা ফলরলঙন, অভায চানা যনআ, অল্লা তাঅরা ভাভুলনয যঘলম যফী দানীরতা  দয়াদৃ্রতায গুণ 

চদলম অয ওাঈলও ৃচষ্ট ওলযলঙন চওনা। 

ুভাভা চফন অযা ফলরলঙনঃ ফাগ্মীতায চদও যথলও অচভ চাপয চফন আমাআমা এফং ভাভুলনয যঘলম ফড 

অয ওাঈলও যদচঔচন।  

ারাপী তচযমাত গ্রলে াপম ভাদালমনী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ এও াফী যরাও ভাভুলনয ওালঙ এল 

নফুমলতয দাফী ওলয ফরলরা, ‚অচভ ভূা চফন আভযান।‛ ভাভুন ফরলরন, ‚ভূা (অঃ) াত চদলম চডভ 
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সতচযয ভুচচমা যদচঔলমলঙন। তুচভ মচদ যআ ভুচচমা যদঔালত ালযা, তালর অভযা যতাভায প্রচত ইভান 

অনলফা।‛ যরাওচি ফরলরা, ভূা চফন আভযালনয াভলন চপযাঈন ফলরচঙলরা -  

ُ   أََٔب ٝ   َسثُّى  اْْلَْػٍَ  

‚অচভআ যতাভালদয ফলঘলয় ফে যফ‛ (ূযা অন- নাচময়াত, ৭৯ : ২৪) 

এযয চতচন ভচুচমা যদচঔলমলঙন। অচন যআ দাফী ওযলর অচভ ভুচচমা যদঔালফা, নালর প্রলমাচন যনআ। 

ভাভুন ফরলতন, ‚প্রাওলদয িওাচযতায ওাযলণ চফৃঙ্খরায ৃচষ্ট ম।‛ 

আফলন অাচওয আমাআমা চফন অওতাভ যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাভুন প্রচত ভঙ্গরফালয চপওা াস্ত্র চনলম 

ভতচফচনভলময চনয অলরভলদয চনলম ভচচর ওযলতন। এওচদন এও ফযচক্ত এওচি ওাড লে চতুা ালত 

চনলম ভচচরলয এও যওালণ এল দাৌঁচডলম ারাভ চদলম চচলে ওযলরা, ‚এ ভচচর চও ঈম্মলতয 

আচলতভায চনয, না চফচম কাথা  প্রচতলাধ গ্রলণয ঈাম যফয ওযায ভচচর ?‛ ভাভনু ারালভয চফাফ 

চদলম ফরলরন, ‚প্রথভিায চনয চদ্বতীমিায চনয নম; ফযং এ ভচচর এ চনয যম, প্রথলভ ভুচরভ ঈম্মায 

ওালচয দাচমত্ব অভায বাআলময ঈয চঙর। এযয অভায অয অভায বাআলময ভালছ চফফাদ মাম এ 

দাচমত্ব অভায ঈয ফতাৃয়। আচলতভাম অচভ ভুরভানলদয ভতাভলতয যভাাতাচ। মালত তাযা অভায প্রচত 

ন্তুষ্ট ম। তালদয ধাযণা চঔরাপত অভায াত যথলও ঘলর যকলর আরালভয চবচত্ত ধ্বল মালফ, ভুরভানলদয 

ওাচ কডফড লম ডলফ, এলত চফবালদয ৃচষ্ট লফ,  চচাদ ভ্রান্ত লম মালফ, লজ্বয ওাচ লফ না, ফ থ 

ফি লম মালফ। এ রলক্ষয াফধানতায চনয অচভ প্রস্তুচত চনলমচঙ, মালত ভুরভানলদয ভলধয চঔরাপলতয 

চফললম এওচনলও যাচচ ওলয তায ঈয চঔরাপলতয দাচমত্ব চদলম অচভ ৃথও লম মালফা।‛ এযয য 

যরাওচি ারাভ চদলম ঘলর যকলরা। 

ভুাম্মাদ চফন ভুনাচময অর- চওন্দী ফলরলঙনঃ এওদা ারুন যীদ াি ওযায য ওপুাম এল ওর 

ভুাচদ্দলও অফান ওলযন। অবু্দল্লা চফন আদযী অয ইা চফন আঈনু ঙাডা ওলরআ এল ঈচস্থত যান। 

ারুন তালদয যডলও অনায চনয অভীন অয ভাভুনলও ািালরন। আফলন আদযী তালদয দুআচলনয াভলন 

এওলা াদী াি ওলযন। াদী ডা লর ভাভনু ফরলরন, ‚নুভচত যলর লফভাত্র ািওৃত অনায 

ওর াদী অচভ ভুঔস্থ শুচনলম চদলফা।‛ চতচন ফরলরন, ‚যানা যতা যদচঔ।‛ চতচন শুরু যথলও যল মৃন্ত 

হুফহু াদীগুলরা শুচনলম চদলরন। অবু্দল্লা চফন আদযী ভাভুলনয প্রঔয ভুঔস্থ চক্ত যদলঔ চস্থয লম 

ডলরন।  

যওান যওান রাভালম যওযালভয ভলত, গ্রীও দৃলনয লনও প্রাঘীন  ভরূযফান গ্রস্থাচদ ভাভুলনয তর কত চঙর। 

মাাফী ংচক্ষপ্তবালফ এয চফফযণ চদলমলঙন।  
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পালওী ফলরলঙনঃ ভাভনু ফৃপ্রথভ ওাফা যীপলও াদা যযলভয ঘাদয চদলয় অিাচদত ওলযন। ঔরীপা 

নাললযয মুক মৃন্ত াদা যযভ চকরালপয প্রঘরন চঙর। যফতীৃলত ুরতান ভাভুদ ফক্তকীন তায 

ানাভলর রদু যযলভয চকরালপ ওাফা যীপ অিাচদত ওলযন।  

 

ভাভুলনয ফাণীগুলরা লি “   

যরাওলদয োন-কচযভা চনলম কলফলণা ওযায ভলধয মতিুওু রাব যলমলঙ, চীফনী অলরাঘনাম ততিুওু যনআ।  

চদ্বতীম ফাণী -  মঔন যওান চফদ এল মাম, তঔন এ চফদ যথলও যওলি ঈিা ওষ্টাধয লম লড।  

ততৃীম ফাণী -  ফলঘলম বালরা ভচচর লি যমঔালন যরালওযা ভানুললদয ফস্থা চনলম চঘন্তাবাফনা ওলয। 

ভানুল চতন ধযলনয -  এও, যিুও -  যম ফভয় ঔাম1 দুআ, ুস্থ -  মালও ফভম লধ যঔলত ম1 চতন, 

যআ ুস্থ যরাও -  মায ফস্থা ফভয় প্রীচতওয।  

ভাভুন ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ এও ফযচক্ত ঙাডা ওালযা ওালঙ চনরুত্তয আচন। এওচদন য ওপুাফাীলও চনলম 

এল ওপুায প্রালওয ফযাালয চবলমাক ঈিান ওযলরা। অচভ ফররাভ, ‚তচুভ চভথযা ফরলঙা। চতচন যতা 

ফড আনাপকায যরাও।‛ য ফরর, ‚অচভরুর ভুচভনীন তয ফলরলঙন অয অচভ চভথযা ফলরচঙ। তলফ এ 

াওলও যওন অভালদয চনযআ শুধ ুচনচদৃষ্ট ওলযলঙন ? যওন তালও নয লয স্থানান্তয ওযলঙন না, মালত য 

যচিলও চতচন আনালপ বলয চদলত ালযন, যমভন অভালদযলও নযামচফঘালয ৎ ালন বলয চদলমলঙন ?‛ 

অচভ ফললল াযক লম ফররাভ, ‚যতাভযা মা। অচভ তালও থৃও ওলয চদলফা।‛ 

ভাভুলনয লনও ওচফতা যলমলঙ। চতচন দাফা যঔরায প্রংাম ফহু ওচফতা যঘনা ওলযন। 

 

ভাভনু ওতৃওৃ ফচণতৃ াদীভূ  

ফামাওী ফলরনঃ অচভ অফু অবু্দল্লা াচওভ যথলও শুলনচঙ যম, চতচন অফু অভাদ ামযাপী অয চতচন 

চাপয চফন অফু ঈভান তামারাী যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ (চাপয চফন অফু ঈভান) অযাপায চদন 

ভাভুলনয চঙলন যভযালফ দাচডলম নাভাম ডরাভ। ারাভ চপচযলয় যরালওযা তাওফীয াি ওযলত রাকলরা। 

অচভ ভাভনুলও যদঔরাভ। চতচন ফরলরন, ‚ঘু ওলযা। অফুর ওালভ (যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লালভয এওচি ওচুনয়াত) এয ুন্নত র অকাভীওার তাওফীয ফরা। (যাফী ফলরন), ইদুর অমায চদন 

অচভ নাভাম ডলত যকরাভ। ভাভনু চভম্বলয অলযাণ ওলয ঔুৎফা চদলরন। াভদ  ঙানায য চতচন ফরলরন,  

ا أَْوجَش   لَاَّ   ذ   َوج١ِش  ّْ اٌَْح َٚ  ِ ا هلِلَّ َْ  َوث١ِش  ع جَْحب َٚ  ِ أَِص١َل   ث ْىَشح   لَاَّ َٚ  
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অচভ াচভ চফন ফাীয যথলও ফণৃনা ওলযচঙ, চতচন আফলন ফযভা যথলও, চতচন াফী যথলও, চতচন ফাযা চফন 

অলমফ যথলও, চতচন অফু ফুযদা চফন চদনায যথলও, চতচন যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যথলও 

ফণৃনা ওলযলঙন যম,  নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, যম ইদুর অমায নাভালময 

অলক ওুযফানী ওযলফ, য মালফাওৃত শুয যকাত যঔলত াযলফ। অয যম ইদুর অমায নাভালমযয য 

ওুযফানী ওযলফ, য ুন্নলতয থ ধলয যৌৌঁলঙ মালফ। 

ا أَْوجَش   لَاَّ   ذ   َوج١ِش  ّْ اٌَْح َٚ  ِ ا هلِلَّ َْ  َوث١ِش  ع جَْحب َٚ  ِ أَِص١َل   ث ْىَشح   لَاَّ َٚ  

য ৃচথফীয প্রচতারও, অভালও যমাকযতা চদন।  

াচওভ ফলরলঙনঃ অচভ এ াদীচি অফু অভাদ ঙাডা নয যওান ূলত্র চরচফদ্ধ ওচযচন। অভায দৃচষ্টলওাণ 

যথলও চতচন চনবৃযলমাকয। অভায ভলন তায প্রচত চওঙিুা ংম চঙর। চওন্তু অচভ অফুর াান অয দাযা 

ওুতনীলও চচলে ওযরাভ। তাযা ফরলরন, ‚অভালদয দৃচষ্টলত চাপয চফশুদ্ধ।‛ অচভ ফররাভ, ামঔ অফু 

অভাদ ? ফরলরন, অচভ ঈমীয অফুর পচর চাপয চফন পযাত যথলও, চতচন অফুর হুাআন ভুাম্মাদ চফন 

অবু্দয যভান রুদফাযী যিলও, চতচন ভুাম্মাদ চফন  অবু্দর ভাচরও তাচযঔী যথলও ফণৃনা ওলযন। তাযা ওলরআ 

চনবৃযলমাকয। এযয ফরলরন, অভায যথলও তামারাী াদী ফমান ওলযলঙন অয তায যথলও আমাআমা চফন 

ভুইন। চতচন ফলরন, ভাভুন ঔুতফাম এ াদীচি লডন।  

ূরী ফলরলঙনঃ অভায ওালঙ তামারাী আমাআমা চফন ভুইলনয ফযাত চদলম ফমান ওলযন, ‚ফাকদালদ 

অযাপায চদন,  যচদন শুক্রফায চঙর ভাভনু ঔুতফা যদন। ারাভ যপযালনায য যরালওযা তাওফীয যদম। 

ভাভুন তা প্রতযাঔযান ওলযন অয রাপ চদলম যভযালফয রাচি ালত চনলম ফরলরন, এিা চওলয অমাচ ? 

ভলম যওন তাওফীয চদলিা ? অভালও াচভ চফন ফীয, চতচন ভুচাচদ যথলও, চতচন আফলন অব্বা যথলও 

ফণৃনা ওলযলঙন -  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ চভযাতরু ঈওফা মৃন্ত তারফীমা াি ওযলতন, 

অয চদ্বতীম চদন মুয মৃন্ত তারফীমা  তাওফীয ফরলতন।  

ূরী ফলরলঙনঃ অভাদ চফন আফযাীভ যভৌূরীয ফযাত চদলম অফুর ওালভ অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযলঙন 

যম, এওচদন এও ফযচক্ত ভাভুলনয ওালঙ এল ফরলরা, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, যাূরলু্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) ফলরলঙন “  অল্লা তাঅরায ৃচষ্ট ফারফাচ্চা। অল্লা তাঅরায দৃচষ্টলত ঐ ফযচক্ত ফলঘলম চপ্রম, 

যম তায ৃষ্ট ফারফাচ্চালদয ঈওায ওযলফ।‛ ভাভুন চঘৎওায চদলম ফলর ঈিলরন, ‚ঘু ওলযা, অচভ াদীলয 

চদও যথলও যতাভায যঘলম ফড অলরভ। অভায চনওি আঈুপ চফন অতীমা াপামী ফণৃনা ওলযন, চতচন াচফত 

যথলও, চতচন অনা (যাঃ) যথলও যযমালমত ওলযন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) 

ফলরলঙন -  অল্লা তাঅরায ৃচষ্ট ফারফাচ্চা, অল্লা তাঅরায দচৃষ্টলত ফলঘলম চপ্রম ঐ ফযচক্ত, যম তায 

ফারফাচ্চালদয ঈওায ওলয।‛  

আফলন অাচওয এ াদীচি চবন্ন ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন, মা অফু আমারা যভৌূরী স্বযচঘত ভনদ গ্রলে 

আঈুপ চফন অতীমায ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন।  
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ূরী ফলরলঙনঃ ভাী চফন াচতভ অর অওরী অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযলঙন যম,  অবু্দর চব্বায চফন 

অবু্দল্লা ফলরলঙনঃ অচভ ভাভলুনয ঔুতফা শুলনচঙ। চতচন রিায ঈয ফমান যাঔচঙলরন। চতচন এয লনও 

ফযাঔযা- চফলিলণ ওলয ফরলরন, ‚াচভ অভায ওালঙ ফমান ওলযন, চতচন ভানুয যথলও, চতচন াান 

যথলও, চতচন অফু ফওযা যথলও, চতচন আভযান চফন হুাআন যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন -  রিা লরা ইভান, অয ইভান র চান্নাত1 যফরিা লরা ফাডাফাচড, অয 

ফাডাফাচড লরা চাান্নাভ। আফলন অাচওয এচি আমাআমা চফন অওতাভ অর ভাভুন যথলও ফণৃনা ওলযলঙন।  

াচওভ ফলরলঙনঃ ভুাম্মাদ চফন অভাদ চফন তাভীভ আমাআমা চফন অওতালভয ফযাত চদলম ফলরলঙনঃ 

এওচদন ভাভুন অভালও ফরলরন, ‚আমাআমা, অভায ভন ঘাআলঙ যম, অচভ াদী ফণৃনা ওযলফা।‛ অচভ 

ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীলনয যঘলম এ ওাচ ওযায যফী ওদায অয যও অলঙ ?‛ চতচন চভম্বয অনলত 

ফরলরন, চভম্বয অনা লরা। চতচন চভম্বলয অলযাণ ওযলরন। ফৃপ্রথভ এ াদীচি চতচন ফমান ওলযন, চতচন 

ফলরন, ‚াচভ অভালও, চতচন অফুর চাাভ যথলও,  চতচন মযী যথলও, চতচন অফু ারাভা যথলও, চতচন 

অফু হুযামযা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন -  চাান্নালভ 

আভযাঈর ওালম ওচফলদয তাওাফাী লফ।‛ এযয চতচন অলযা চতনচি াদী ফণৃনা ওযায য চভম্বয 

যথলও যনলভ এল অভালও ফরলরন, ‚আমাআমা, অভায এ ভচচরচি যওভন রাকলরা ?‛ অচভ ফররাভ, 

‚অচভরুর ভুচভনীন, অনায ভচচরচি ঔুফআ ঘভৎওায লমলঙ।‛ এযয চতচন ফরলত রাকলরন,  ‚যতাভায 

ওভ, এ ভচচরল যরাওলদয ভালছ যওান চভষ্টতা চঙর না। এ ভচচর তাচরমুক্ত ওাড চযচতলদয ভচচর 

চঙর। মাযা ওরভ ওাচর চনলম এলচঙলরা।‛  

ঔতীফ ফলরলঙনঃ অফুর াান অরী চফন ওালভ অভায ওালঙ আফযাীভ চফন াইদ অর চাাযী যথলও 

ফণৃনা ওলযলঙনঃ ভাভুন চভয চম ওযলর এও ফযচক্ত তালও ফরলরা, ‚যআ প্রচতারলওয যাওয, য অচভরুর 

ভুচভনীন,  চমচন অনায দুভনলদয যাচচত ওলযলঙন এফং আযাও, চচযমা  চভযফাীলও অনায 

নুকত ওলয চদলমলঙন। াফা, অচন যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ঘাঘায ন্তান।‛ ভাভুন 

ফরলরন, ‚এঔলনা অভায এওচি চবপ্রাম ফাওী যথলও যকলঙ, অয তা লরা -  অচভ এওআ বাম ফল 

আমাআমায ভত ফলযণয ভুাচদ্দলদয ালথ ভতচফচনভম ওযলফা, তাযা ফরলফন, অল্লা তাঅরা অনায প্রচত 

ন্তুষ্ট - এ চফললম অচন চও ফণৃনা ওযলত ালযন ? অচভ ফরলফা, ‚অভায ওালঙ াদী ফণৃনা ওলযলঙন 

াম্মাদ চফন ারাভা অয াম্মদ চফন মালমদ। তাযা াচফত ফানানী যথলও, চতচন অনা চফন ভাচরও (যাঃ) 

যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন -  যম দুআ ন্তান থফা এয যঘলম 

যফী ন্তান রারনারন ওযলফ, তাযা তায াভলন রাচরতাচরত লফ অয তায াভলন ভাযা মালফ,  তালর 

য ফযচক্ত চান্নালত অভায ালথ এবালফ থাওলফ -  এ ওথা ফলর চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) দুচি 

অগুর পাৌঁও ওলয যদঔালরন।  
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ঔতীফ ফলরলঙনঃ এ ফণৃনাচি বুর। অয বুরচি লরা, ভাভুন াম্মাদ যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, থঘ ভাভুন ১৭০ 

চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযলঙন, অয াম্মাদ চফন ারাভা ১৬৭ চচযীলত  াম্মাদ চফন মালমদ ১৭৯ চচযীলত 

আলন্তওার ওলযন। 

াচওভ ফলরলঙনঃ ভুাম্মাদ চফন আমাওুফ চফন আভাইর অভায ওালঙ ভুাম্মদ চফন র চফন অওায যথলও 

ফণৃনা ওলযলঙন, এওচদন ভাভুন অমান যদয়ায চনয দাডালরন। অভযা তায াল দাৌঁচডলমচঙরাভ। এভন 

ভয় এও ভুাচপয, মায ালত ওাচরয দামাত চঙর, য এল ফরলরা, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অচভ 

ভুাচদ্দ।‛ ভাভনু ফরলরন,  ‚তচুভ এ চও ফরলঙা ? যতাভায ভওু ধযামচি ভলন অলঙ ?‛ এযয ভাভুন 

াদী ফমান ওযলত শুরু ওযলরন। চযললল ভাভুন যরাওলদয ঈলদ্দয ওলয ফরলরন, ‚যতাভযা চতনচদন 

াদী লড ভুাচদ্দ ফরলত যরলকলঙা!‛  

আফলন অাচওয ফলরলঙন যম, ভুাম্মাদ চফন আফযাীভ আমাআমা চফন অওতাভ যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ 

এওচদন যালত ভাভলুনয াল শুলমচঙরাভ। কবীয যালত চাায ওাযলণ অভায খুভ যবলঙ্গ যকলরা। অচভ া 

চযফতনৃ ওযরাভ। ভাভুন ফরলরন, ‚আমাআমা, চও লমলঙ ?‛ অচভ ফররাভ, ‚চাা যরলকলঙ।‛ এ ওথা 

শুলন চতচন এও গ্লা াচন এলন অভালও ান ওযালরন। অচভ ফররাভ, ‚য অচভরুর ভুচভনীন, অচন 

ঔালদভলও ডাওলরন না, যওান যকারাভলও চাকালরন না।‛ চতচন ফরলরন, ‚অভালও অভায ফাফা, চতচন 

অভায দাদা যথলও, চতচন ঈওফা চফন অলভয যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ফলরলঙন -  ওালভয দৃায লফন তায ঔালদভ।  

ঔতীফ এ ফণৃনাচি ভাভুলনয ূলত্র এবালফ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অভায ওালঙ ারুন যীদ, চতচন ভাদী যথলও, চতচন 

ভানুয যথলও, চতচন তায চতা যথলও, চতচন আওযাভা যথলও, চতচন আফলন অব্বা যথলও, চতচন চাযীয চফন 

অবু্দল্লা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন যম, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন -  ওালভয দৃায 

লফন তায ঔালদভ।  

আফলন অাচওয অফু হুমামপা যথলও ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ ভাভুলনয যথলও শুলনচঙ, চতচন অভায ওালঙ এ 

াদী ফণৃনা ওলযলঙন, অভায ফাফা অভালও, চতচন অভায দাদা যথলও, চতচন আফলন অব্বা যথলও ফণৃনা 

ওলযলঙন যম, নফী অওযাভ (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন -  ওালভয যকারাভ এ ওালভয ভধয 

যথলওআ লফ।  

ভুাম্মাদ চফন ওাদাভা ফলরলঙনঃ মঔন ভাভুন এ ংফাদ যলরন যম, অভায যথলও অফু হুমামপা এ াদীচি 

ফণৃনা ওলযলঙন, তঔন চতচন অফু হুমামপালও ১০ াচায চদযাভ ুযস্কায চদলরন।  

ভাভুলনয মুলক ২০০ চচযীলত অদভশুভাচযয চাফ নুমামী ফনু অব্বালয চনংঔযা চঙর ৩৩ াচায।  

ভাভুলনয মুলক যম ওর রাভালম যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  ুচপমান চফন অমনা, আভাভ াপী 

(যঃ),  অবু্দয যভান চফন ভাদী, আমাআমা চফন াআদ অর ওাতান, আঈনু ফালওয (ভাকামীয 
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ফণৃনাওাযী), আভাভ অফু ানীপা (যঃ) এয ঙাত্র অফু ভতী ফরঔী, দানীর ভারুপ ওাযঔী, অর ভুফতাদা 

গ্রলেয যরঔও আাও চফন ফীয, আভাভ ভাচরও (যঃ) এয গুরুত্বূণৃ ঙাত্র এফং চভলযয ওামী আাও চফন 

পযাত, অফু ঈভয চফানী, আভাভ ভাচরও (যঃ) এয ঙাত্র অররাকফী অাফ, আভাভ অফু ানীপা (যঃ) 

এয ঙাত্র াান চফন ভীমাদ রুরুয়ী, াম্মাদ চফন ঈাভা, ালপম রু চফন ঈফাদা, মালয়দ চফন চব্বান, অফু 

দাউদ তামারাী, আভাভ ভাচরও (যঃ) এয ঙাত্র কামী চফন ওালম, প্রচদ্ধ দানীর অফু ুরামভান দাযানী, 

অরী যযমা চফন ভূা ওালমভ, অযলফয আভাভ পাযা, ওামতাফা চফনা চভযান, নাহুচফদ ওতযফ, য়ালওদী, অফু 

ঈফায়দা, ভুয়াম্মায চফন ভুনা, নময চফন াভীর, াআলমযদা নপীা, ওপুী নাহুচফদ চাভ,  আমাচমদী, 

আমাচমদ চফন ারুন, ফযায ওামী আমাওুফ চফন আাও ামযাভী, অবু্দয যািাও, অফুর অতাীমা, অফু 

অলভ, অফদুর ভাচরও চফন ভাচশুন, অবু্দল্লা চফন াওাভ, অফু মালমদ অনাযী, অভামী প্রভুঔ। 
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অর ভতুাচভ চফল্লা 

 

অর ভুতাচভ অফু আাও ভুাম্মদ চফন ারুন যীদ ১৮০ চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন। মাাফীয ভলত ১৭৮ 

চচযীয াফান ভাল বূচভষ্ঠ যান।  

ূরী ফলরলঙন, ‚ভাযদা নাভও চননীয কলবৃ চতচন চন্মগ্রণ ওলযন, চমচন ওপুাম চন্ম যনন। চতচন চঙলরন 

ফাৌঁচদ। ারুলনয ওালঙ ভাযদা চঙলরন চধও চপ্রম।‛ 

ভতুাচভ চনচ চতা অয ভাভুলনয ওালঙ াদী েফণ ওলযন। অয তায যথলও আাও যভৌূরী, াভদুন চফন 

আভাইর প্রভুঔ াচদ ফণৃনা ওলযলঙন। চতচন ফড ফীয ফাাদুয, চক্তধয  াী চঙলরন। তলফ যরঔাডা 

চালনালতন না।‛ 

ুরী ফলরলঙনঃ যরঔাডা চফললম াাময ওযায চনয ফৃদা ভুতাচলভয ালথ এওচন যরাও থাওলতা। 

যরাওচিয ভৃতুযয য ারুন ভুতাচভলও ফরলরন, ‚এঔন যতা যতাভায যকারাভ ভাযা যকলঙ।‛ চতচন 

ফরলরন, ‚চজ্ব মযত। ভৃতুয তালও যরঔাডা যথলও ফওা চদলমলঙ।‛ ারুন ফরলরন, ‚ডালরঔা যতাভায 

ঔুফ যতৌঁলত রালক, তাআ তচুভ তা যঙলে দা এফং লো না।‛ 

ওচথত অলঙঃ এযয যথলও চতচন ল্প ল্প ওলয যরঔাডা ওযলত থালওন।  

মাাফী ফলরলঙন, ‚ভুতাচভ মচদ ঔরলও ওুযঅন ংক্রান্ত চফললম রাভালদয যফতন বাতা ংওুচঘত না 

ওযলতন, তালর চতচন লতন ফলঘলম ফড প্রতাাচন্বত ঔরীপা।‛ 

ূরী ফলরলঙনঃ ভুতাচলভয লনও গুণাফরী যলমলঙ। তায চীফলনয ালথ কাচণচতও অি ব্দচি ংমুক্ত থাওাম 

তালও ‘ভুাচম্মন’ ফরা লতা।  

চতচন অব্বালয ষ্টভ ঔরীপা। অব্বালয ষ্টভ যচাত চতচন, ারুন যীলদয ষ্টভ ন্তান।  

অি ফঙয, অি ভা, অি চদন যাচত্ব ওলযন। ১৭৮ চচযীলত চন্ম অয ২১৮ চচযীলত ভৃতুয ম। ৪১ ফঙয 

চীচফত চঙলরন। অিচি মুলদ্ধ চফচম চৃন ওলযন। অিচন ক্রলও চনধন ওলযন। অিচন ুত্র ন্তান অয 

অিচন ওনযা ন্তান যযলঔ মান। তায অিচি ঘূডা চঙর। যচফঈর অঈমার ভালয অি চদন ফাওী থাওলতআ 

ভুতাচভ ভতৃযুয ভুলঔ চতত যান। 

তায লনও ুন্দয ুন্দয ফাণী অয ওচফতা যলমলঙ।  

চতচন যক্রাধাচন্বত লম ডলর অয ওাঈলও তযা ওযলতন না। আফলন অফু দাঈদ ফলরলঙন, ভুতাচভ ালতয 

ওফচচ অভায ালন প্রাচযত ওলয ফরলরন, য অফু অবু্দল্লা, অভায ওফচচ ওালিা, অয চতচন 
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ফরচঙলরন, অচভ চওঙআু ফুছলত াযচঙ না। যচালয ওালিা। অচভ যদঔরাভ তায ওফচচলত ফৃায অখাত 

ফলরা না। শুধু দাক লডলঙ।  

নাওাতমুা ফলরলঙনঃ ভুতাচভ লনও চক্তারী চঙলরন। চতচন ভানুললয ালতয াড দু ' অঙ্গলরয ঘাল যবলগ 

যপরলত াযলতন। ফচণৃত অলঙ, ঔরীপালদয ভলধয ভুতাচভ ফৃপ্রথভ তুওৃীলদয দাপ্তচযও ওালচ চনলমাক ওলযন 

এফং চতচন নাযফ ফাদালদয দাঙ্ক নুযলণ ঘরলতন। তায চযতযক্ত যকারালভয ংঔযা দ াচালয 

যফী।  

আফলন আঈনু ফলরলঙনঃ ওচফ দাফর ভুতাচলভয ওুৎা  ফাদূঘও ওচফতা যঘনায যপ্রচক্ষলত তায বলম 

চভয াচরলম মাম। এযয চশ্চভাঞ্চরীম লয ারায়।  

ভাভুলনয য ২১৮ চচযীলত চতচন ফাআঅত যনন। চতচন ভাভুলনয দাঙ্ক নুযলণ ঘরলতন। চতচন চনচ চীফলন 

ঔরলও ওুযঅন ংক্রান্ত ভামারাচিয যীক্ষা যনন। চতচন ওর ঈলল্লঔলমাকয লযয প্রলতযও চক্ষওলও 

ঙাত্রলদয এ ভামারা চক্ষা যদয়ায চনলদৃ দান ওলযন। চতচন এ ভামারায ওাযলণ যরাওলদয লনও ওষ্ট 

যদন অয চধওাং রাভালও তযা ওলযন। ২২০ চচযীলত আভাভ অভাদ চফন াম্বর (যঃ) যও প্রায ওযা 

ম।  

২২০ চচযীলত ভুতাচভ চঔরাপলতয যাচধানী ফাকদাদ যথলও ুযভন যাম- এ স্থানান্তয ওলযন। এ স্থানান্তলযয 

ওাযণ লরা, চতচন ভযওন্দ, পাযকানা প্রবৃচত যথলও তুওৃীলদয ংগ্র ওলয তালদয যঙলন লনও ঔযঘ 

ওলযন। স্বলণৃয ভারা তালদয করাম ছুচরলম যদমা ম, যযলভয ওাড োলনা ম। তাযা যখাোয় ঘলে 

ফাকদালদয যাচলথ খুলয খুলয চনকলণয ুচফধায ৃচষ্ট ওযলতা। পলর ফাকদাদফাী এল ভুতাচভলও 

ফরলরা, ‚অচন তালদয চনললধ না ওযলর অভযা তালদয ালথ রডাআ ওযলত প্রস্তুত।‛ ভুতাচভ ফরলরন, 

‚চওবালফ অয যওান াচতমায চদলম রডলফ ?‛ তাযা ফরলরা, ‚তীয চদলয়।‛ চতচন ফরলরন, ‚তীলযয 

যভাওাচফরা ওযায অভায চক্ত যনআ।‛ তঃয চতচন যাচধানী স্থানান্তয ওলযন।  

২২৩ চচযীলত ভুতাচভ যযাভান াম্রাচয অক্রভণ ওলযন। এ অক্রভলণয তীব্রতা ওর ফাদায অক্রভণ 

লক্ষা চধও তীব্রতয। এ অক্রভলণ যযাভানযা বীলণ ক্ষচতগ্রতর  ম। যযাভানযা এফং তালদয াম্রাচয চফচিন্ন 

 চফচক্ষপ্ত লম লড। ঈভচযমা তযফাযীয যচালয চফচচত ম। এ মুলদ্ধ চত্র াচায যযাভান ভাচধস্থ ম এফং 

ভংঔযও ফন্দী ম। ওচথত অলঙ, যম ভম ভুতাচভ এ মুলদ্ধয প্রস্তুচত গ্রণ ওলযন য ভম যচযাচতলীযা 

ভুতাচভলও ফলরচঙলরা, এ মুলদ্ধ অচন যাচচত লফন। চওন্তু চতচন চফচচত যান। এ চনয ওচফ অফু তাভাভ 

যচযাচতচললদয ফাণীলও ফযঙ্গ ওলয তায এ ওাফযচি যঘনা ওলযন -  ‚য ফাণী অচ যওাথাম ? যওাথাম 

যচযাচতচলয দর ? মা চভথযা প্রভাচণত লমলঙ।‛ 

২২৭ চচযীয যচফঈর অঈমার ভালয ফৃপষ্চতফালয চতচন যলরাও কভন ওলযন, মঔন তায চক্রযা রুচষ্ঠত 

 ধ্বং প্রাপ্ত লম মাম।  
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ওচথত অলঙ, চতচন ভৃতুযয ভম এ অমাত চতরামাত ওলযন -  

  ٝ َّ ب فَِشح ٛا ئَِرا َحز َّ ا ثِ  ٛ ر  ٚ ثَْغزَخ   أََخْزَٔبُ٘  أ  

‚..... মঔন তালদযলও প্রদত্ত চফলয়াচদয চলনয তাযা ঔুফ কচফৃত লয় েলরা, তঔন অচভ ওস্মাৎ তালদযলও 

াওো ওযরাভ .....‛ (ূযা অর- অনঅভ, ৬ 0 ৪৪) 

চতচন চন্তভ ভহুুলত ৃফলরলঙন, ‚ওর অক্রভলণয চযভাচপ্ত লফ, যওান অক্রভণআ নন্তওার ঘরলফ না।‛  

যওঈ যওঈ ফলরন যম, চতচন যল ভম এ ওথা ফলরচঙলরন “ ‚অভালও এ ৃচষ্ট চকত যথলও চনলম মামা 

লি।‛  

ওালযা ভলত চতচন ফলরন, ‚য অল্লা, অচন চালনন অচভ অনালও নম, ফযং চনলচআ চনলচলও বম াচি 

অয অনায ওালঙ যভলতয অা ওযচঙ, চনলচয ওালঙ নম।‛  

ভুতাচভ ক্রভাকত চশ্চভ চদলও এতিুওু গ্রয মায আিা যালণ ওযলতন যম, যম যাচয-গুলরা ফনু 

ঈভাআমযা চফচলময ভাধযলভ তর কত ওলযচঙলরা, থঘ যগুলরা ফনু অব্বালয ধীলন চঙর না, যগুলরা চম 

ওযায।  

অভাদ চফন ঔাীফ যথলও ূরী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ভুতাচভ অভালও ফরলরন, ‚ফনু ঈভাআমযায 

ানওালর অভযা যওঈ ফাদা চঙরাভ না, থঘ অভালদয ানওালর যপষ্ন তালদয ানাধীন। তালদয 

ালথ মুদ্ধ ওযলত চও চযভাণ স্ত্র রাকলত ালয ?‛ এযয চতচন যপষ্ন অক্রভলণয চনয ভযাস্ত্র ংগ্র 

ওযলত রালকন। আচতভলধযআ ভৃতুযয যপলযতা নাচমর ম অয তায ুস্থতা যফলড মাম।  

ূরী ফলরলঙনঃ অচভ ভুকীযা চফন ভুাম্মদ যথলও শুলনচঙ যম, চতচন ফলরন, ভুতাচলভয দযচাম মত ালনা 

(িীওাঃ ালনা নাভ ফা ঈাচধ যাঔা াযাভ) ঈচস্থত লমলঙন এফং চতচন মতগুলরা চফচম চৃন ওলযলঙন, 

যওান ফাদা’য মুলক তা মচন।  

অমাযফাআচালনা, তাফচযতর ান, ীতান, অমাা, পাযকানা, তঔাচযতর ান, চপা অয ওালফলরয যাচালদয 

ফন্দী ওলয তায ওালঙ াচময ওযা ম।  

ূরী ফলরলঙনঃ তায অংচিলত এ চরঔাচি চঙ্কত চঙর - شٕٝ وّغٍٗ ١ٌظ اٌزٞ هلل اٌحّذ   

আফযাীভ চফন অব্বা ফলরলঙনঃ ভতুাচভ াচতযূণবৃালফ ওথাফাতাৃ ফরলতন। চতচনআ প্রথভ ফাদা, মায 

যান্নাখলয ফৃদা াওাও লতা এফং সদনচন্দন এ ফাফদ এও াচায চদনায ঔযঘ লতা।  

অফুর অরীমা ফলরলঙনঃ ভতুাচভ ফরলতন, ঔালম  যরাবলও চম ওযলত াযলর অলফক যাচচত লফ। 
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আাও ফলরলঘন যম, চতচন ফরলতন, ‚যম চনলচয ম্পদ অয োন চদলয় তযলও তারা ওযলফ, য ফযআ 

লতযয িান ালফ।‛ 

ভুাম্মাদ চফন অভায রুভী ফলরলঙনঃ ভুতাচলভয ‚অচচফ‛ নাভও এও যকারাভ চঙর। য যদঔলত ঔুফআ 

ুন্দয, চতচন তালও ঔুফ বালরাফালতন। চতচন তায প্রংাম এওচি ওচফতা যঘনা ওলযন। এওচদন চতচন 

অভালও যডলও ফরলরন,  ‚তচুভ চালনা যম, অচভ অভায বাআলদয যঘলম লনও ওভ যরঔাডা চাচন। ওাযণ 

অচভরুর ভুচভনীন ারুন যীদ অভালও ঔুফআ অদয ওযলতন। পলর যঔরাধুরাচপ্রম চঙরাভ। যওঈ ডালরঔায 

ওথা ফরলর অচভ তা শুনতাভ না। এযয অচভ অচচফ যকারাভলও চনলম এওচি ওচফতা চরলঔচঙ, মা অচভ 

অফৃচত্ত ওযলফা অয তুচভ শুলন যতাভায ভতাভত চানালফ। মচদ বালরা ম, তলফ তা প্রঘায ওযলফা। অয ঔাযা 

লর তা ঙুলড যপরলফা।‛ এযয চতচন এওচি ঘভৎওায ওচফতা াি ওযলরন। অচভ তায চঔরাপলতয ওভ 

ওলয ফররাভ, ‚- ওচফ ঔরীপালদয ভলধয এ ওচফতা ননয।‛ চতচন অভালও ঞ্চা াচায চদযাভ চদলরন। 

ূরী ফলরলঙন যম, অবু্দর লদ চফন অর অব্বাী অর চযমাী ফলরলঙনঃ এওচদন যযাভ ম্রাি হুভচও চদলম 

এওচি ত্র ািালরন। ভতুাচভ ত্র াি যলল যক্রাধাচন্বত লম ফরলরন, ‚চরলঔা -  চফচভল্লাচয যাভাচনয 

যাীভ। অচভ যতাভায ত্র লডচঙ। এয চফাফ চনচ যঘালঔআ যদঔলত ালফ, যানায প্রলমাচন যনআ। ওালপলযয 

দর চঘলযআ চালনালত াযলফ যতাভালদয চিওানা যওাথাম।‛ 

 

ভতুাচভ ওতৃওৃ ফচণতৃ াদীভূ 

ূরী ফলরলঙনঃ অচভ অরামী যথলও, চতচন অবু্দর ভাচরও চফন মাও যথলও, চতচন চাভ চফন ভুাম্মাদ যথলও, 

চতচন ভতুাচভ যথলও ফণৃনা ওলযন, অচভ অভায ারুনুয যীদ যথলও, চতচন ভাদী যথলও, চতচন ভানুয 

যথলও, চতচন তায চতা যথলও, চতচন ভানুলযয দাদা যথলও, চতচন আফলন অব্বা (যাঃ) যথলও ফনৃনা ওলযলঙন 

-  যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ভুলওয ন্তানলও যমলত যদলঔ যাকত যঘাযা চনলম এ 

অমাতচি চতরামাত ওযলরন -  

اٌشََّجَشحَ  ٍْؼ َٛٔخَ  َٚ َّ ِْ  فِٟ اٌْ اٌْم ْشآ  

‚…যওাযঅলন ঈলল্লচঔত চবপ্ত ফৃক্ষ যওফর ভানুললয যীক্ষায চলনয …‛ (ূযা অর- আযা, ১৭ : ৬০) 

যরালওযা অযম ওযলরা, ‚আমা যাূরাল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ), যিা যওান ফৃক্ষ ? অভালদয 

ফরুন। অভযা তা যথলও চনলচলও দূলয যাঔলফা।‛ চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফরলরন, ‚যআ ফৃক্ষ 

যথলও ফনু ঈভাআমযা ঈলদ্দয। মঔন তাযা ফাদা লফ তযাঘায ওযলফ। অভানলতয চঔমানত ওযলফ।‛ এযয 

চনচ ঘাঘা অব্বা (যাঃ) এয যলি াত যযলঔ ফরলরন, ‚ঘাঘা, অল্লা তাঅরা অনায যল এভন এও 

ন্তালনয চন্ম চদলফন, মায ালত ফনু ঈভাআমযা ধ্বং লফ।‛ গ্রেওায ফলরন, এ াদীচি ভাচু। ওাযণ 

যাফীলদয ভলধয অরামী ওরচঙ্কত। 
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আফলন অাচওয ফলরলঙন যম, ওাচলভয ফাফা অরী চফন আফযাীভ ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন আাও চফন 

আমাআমা চফন ভাঅম ভুতাচভলও ুস্থ ফস্থাম যদঔলত মান। চকলম চতচন তালও ফরলরন, ‚আন া অল্লা, 

অল্লা অনালও ুস্থতা দান ওযলফন।‛ ভতুাচভ ফরলরন, ‚এিা চও ওলয লফ -  অচভ অভায চতা ারুন 

যীদ যথলও শুলনচঙ, চতচন তায চতা ভাদী যথলও, চতচন ভানূয যথলও, চতচন তায চতা যথলও, চতচন তায 

দাদা যথলও, চতচন অব্বা (যাঃ) যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, যম ফৃপষ্চতফালয চিওা চদলফ য ুস্থ লম ডলফ 

অয যচদনআ য ভাযা মালফ। 

তায ানাভলর যম ওর রাভালম যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  আভাভ ফুঔাযীয চক্ষও হুভামাদী 

অফু নাইভ, অর পচর চফন ওীর, অফু অান অর চন্দী, ওারুন অর ভাওযী, ঔুরাদ ভাওযী, অদভ চফন 

অফু অমা, অপপান, ওাফানী, অব্দান অর ভুরুমী, অবু্দল্লা চফন াচর, আফযাীভ চফন ভাদী, ুরামভান 

চফন যফ, অরী চফন ভুাম্মাদ ভাদালমনী, অফু ঈফালমদ, ওালভ চফন ারাভ, ওুযযা চফন াফীফ, ভুাম্মাদ 

চফন ইা, অফাক চফন পাযাচ, অফু ঈভয ভুাম্মাদ চফন ারাভ, ানীদ, াইদ চফন ওাীয চফন অপীয, 

আমাআমা চফন আমাআমা তাচভভী প্রভুঔ। 
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অর মালও চফল্লা 

 

অর মালও চফল্লা ারুন অফু চাপয1 চবন্ন ভলত, অফুর ওাচভ চফন ভুতাচভ চফন যীদ ১৯৬ চচযীয 

াফান ভালয ২০ তাচযলঔ ওাযাতী নাভও যযাভান চননীয কলব ৃচন্মগ্রণ ওলযন। তায চননী চঙলরন ফাৌঁচদ।  

চতায চঔরাপতওালর চতচন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত যান। ২২৭ চচযীয যচফঈর অঈমার ভালয ৯ তাচযলঔ 

তঔলত অলযাণ ওলযন।  

২২৮ চচযীলত চতচন অনা নাভও তুওৃী এও যরাওলও াম্রালচযয নালমফ ভলনানীত ওলযন। নালমফ চয 

ঔচঘত ভুওুি েলতন। অভায (গ্রেওালযয) ভলত, চতচন প্রথভ ফাদা চমচন ফৃপ্রথভ নালমফ ভলনানীত ওলযন। 

তাঙাডা তায চতায ানাভর যথলওআ প্রাচনও ওালচ তুওীলদয ংঔযা ফৃচদ্ধ াম।  

২৩১ চচযীলত ফযায কবনৃলযয ওালঙ এওচি ত্র াচিলম ভাভনু এফং ভুমাচিনলদয ঔরলও ওুযঅলনয 

চফললম যীক্ষা যনন। চতচন তায চতায নুযণ ওযলতন। ফললল এ চফতচওতৃ ভাচমারা যথলও তাফা ওলয 

লয অলন। ২৩১ চচযীলত চতচন অভাদ চফন অর ভুনমায ঔাচামীলও, চমচন অলর াচদ এফং ৎ 

ওালচয অলদ প্রদানওাযী  ৎ ওালচ ফাধা দানওাযী -  তালও তয ওলযন। খিনাচি এরূ-  ফাকদাদ 

যথলও ভযা মৃন্ত অভাদলও ফন্দী ওলয এলন ঔরলও ওুযঅন ম্পলওৃ ভামারা চচলে ওযা লর চতচন 

ফলরন, ‚ওুযঅন যীপ ভাঔরওু নম।‛ চওমাভলতয চদন অল্লায চদদায ম্পলওৃ প্রশ্ন ওযা লর চতচন 

ফলরন, ‚যযমালমত দ্বাযা চদদালযয ওথা প্রভাচণত।‛ চতচন এওচি াদী যানালরন। মালঙও ফরলরন, 

‚তচুভ চভথযা ফরলঙা।‛ অভাদ ফরলরন, ‚অচনআ চভথযাফাদী।‛ চতচন ফরলরন, ‚অপলা! তুচভ অল্লা 

তাঅরালও ীভাফদ্ধ, যীযচফচষ্ট এও স্থালন ফন্দী অয ঘভৃ যঘালঔ তালও যদঔায ওথা বাফলঙা, থঘ তা পষ্ষ্ট 

ওপুায।‛  

য ভম মাললওয াল এও দর ভুতাচমরা ভপুতী ফলচঙলরন। তাযা অভাদলও তযায পলতামা যদন। 

য়ালও তলরামায যওালভুক্ত ওযলরন। অভদলও ঘাভডায কাচরঘাম ফচলম যদমা লরা। এযয চতচন তালও 

ীদ ওলয যদন। এযয তায ওািা ভাথা ফাকদালদয চরলত-কচরলত খুচযলয় এও স্থালন রিচওলম যদয়ায 

এফং ভৃত যদচি যভন যাম লয ূলরলত ছলুর যাঔায চনলদৃ যদয়া য়। তালও যিাআ ওযা লয়চঙর এফং 

তায ানাভলর তালও এবালফআ যাঔা য়। ভুতামাচির ফাদা মায য তায রা দাপন ওলযন। 

অভদলও ূলর ছচুরলম যাঔা ফস্থাম রা াাযায চনয এওচন ুচর চনলমাক ওযা ম। চনলদৃ 

যভাতালফও চুর ফৃা চদলয় তায ভুঔ যওফরা চদও যথলও চপচযলম চদলতা। এ চুর ফলরলঙন, এওচদন চতচন 

যওফারাভুচঔ লম ূযা আমাচন চতরামাত ওলযন। এ খিনাচি নয ূলত্র ফচণৃত যলমলঙ।  
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২৩১ চচযীলত যযাভ যথলও এও াচায ঙমলা ভুরভান ওলমদী ভচুক্ত াম। আফলন দাঈদ ফলরলঙন, এলদয 

ভলধয মাযা ঔরলও ওুযঅলনয লক্ষ, তালদযলও দুআ চদনায চদলম যঙলড যদমা ম। অয মাযা লক্ষ না, 

তালদয ফরুদ্ধ ওলয যাঔা ম।  

ঔতীফ ফলরলঙনঃ অভাদ চফন দাঈদ মালওলও ঔরলও ওুযঅলনয ভামারা ফুছালতন এফং এয প্রচত 

যরাওলদয দামাত চদলতন। ভৃতুযয অলক চতচন এ অওীদা যথলও চপলয অলন।  

ওচথত অলঙ, এওদা এও ফযচক্তলও মাললওয ওালঙ ধলয চনলম অা ম। য ভম মাললওয ওালঙ আফলন 

দাঈদ চঙর। যরাওচি আফলন দাঈদলও ফরলরন, ‚যতাভযা যম ভামারায প্রচত যরাওলদয অফান ওযলঙা, তা 

চও যাূরলু্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চানা চঙর না ? মচদ চানা থালও, তলফ যওন চতচন 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এচদলও যরাওলদয অফান ওলযনচন ?‛ আফলন দাঈদ ফরলরন, ‚চানা 

চঙর।‛ ফন্দী যরাওচি ফরলরন, ‚চানা থাওায য চতচন (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) তা ওলযনচন। 

থঘ যতাভযা তা ওযলঙা!‛ এ ওথা শুলন ওলরআ তর চিত লম মাম। অয ালত ালত ন্দলয চকলম প্রলফ 

ওলযন। চতচন ফাযফায ফরলত থালওন, ‚যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যম চফলমচিলও নফধ 

ফলরলঙন, অভযা তালও সফধ ফলর ফল অচঙ।‛ চতচন যরাওচিলও চতনলা চদনায চদলম ভুক্ত ওলয যদয়ায 

চনলদৃ যদন এফং আফলন দাঈলদয প্রচত রুষ্ট ন। ওচথত অলঙ, যরাওচি অবু্দয যভান, অবু্দল্লা চফন ভুাম্মদ 

অমদী, অফু দাঈদ অয নাামীয ঈতর াদ।  

আফলন অফীদ দুচনমা ফলরলঙনঃ মাললওয ফণৃ রারলঘ, দাচড ুন্দয অয যঘালঔ এওচি চফনু্দ দৃয চঘহ্ন 

চঙর।  

আমাআমা চফন অওতাভ ফলরলঙনঃ চতচন মযত অরীয চযফালযয ালথ মলতা ুন্দয অঘযণ ওলযলঙন, 

ততিুওু অয যওঈ ওলযচন। ওচথত অলঙ, মালও ঈঘু ভালয অযফী াচচতযও  ওচফ চঙলরন। 

ঈাযস্বরূ এওচন যকারাভলও চভয যথলও তায ওালঙ ািালনা ম। চতচন তালও ঔুফ বালরাফালতন। 

এওচদন চতচন তায প্রচত বীলণ যাক ওলযন। এভন ভয় চতচন শুনলত যলরন যম, য অলযও যকারাভলও 

ফরলঙ, ‚অল্লায ওভ, ওারআ মালও অভায ালথ ওথা ফরলত ঘাআলফন, চওন্তু অচভ ফরলফা না।‛ এওথা 

শুলন চতচন এ ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন “  ‚ল, অভায ওষ্টলও চনলম তুচভ কফৃ ওযলঙা ? তচুভ এও চালরভ 

যকারাভ লম এললঙা। মচদ বালরাফাা না থাওলতা, অচবচাতযূণৃবালফ ওথাফাতাৃ ফরতাভ। মচদ এ যপ্রলভয 

ফাৌঁধন ভুক্ত  তলফ যদঔলফ।‛ এ ওচফতাচি াচলতযয যল ূণৃ।  

ূরী ফলরলঙননঃ আরলভ অদফ (াচতয) এফং পচচরলতয দৃচষ্টলওাণ যথলও ভাভুন তায যঘলম যঙাি। ভাভুন 

তালও ম্মান ওযলতন এফং তায যঙলরয ঈয তালও প্রাধানয চদলতন। মালও তৎওারীন মুলকয ফড অলরভ 

অয ঈঘু ভালয ওচফ চঙলরন। চতচন ঔরীপালদয ভলধয ুয ৃচষ্টলত দক্ষ চঙলরন।  
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পচর আমালমাদী ফলরলঙনঃ ফনু অব্বালয ভলধয চতচন ভাভুলনয যঘলম ফড ভালয ওচফ। অর ওথা লরা, 

ভাভুন আরলভ অদলফয াাাচ ূঘনাচফদযা, যচযাচতচফৃদযা, চঘচওৎাচফদযা, মুচক্তচফদযা আতযাচদ চফললম চফে  

দক্ষ চঙলরন। অয মালঙও শুধু াচলতয ণূৃ দক্ষ।  

আফলন পাাভ ফলরলঙনঃ তায দতর যঔানচি চঙর স্বলণৃয। এয ঘাযচি াি চঙর। প্রচতচি াি ফলনয চনয চফচন 

যরালওয প্রলমাচন লতা। এ দতর যঔালনয যমারা, গ্লা, ফাচি ফআ চঙর স্বলণৃয। এওচদন আফলন দাঈদ তালও 

ফরলরা, ‚স্বলণৃয চচচন ফযফায ওযা চনললধ।‛ এ ওথা শুলন লঙ্গ লঙ্গ চতচন যগুলরা যবলগ ফাআতরু ভালর 

চভা যদয়ায চনলদৃ যদন। 

হুাআন চফন আমাআমা ফলরলঙনঃ এওচদন য়ালও স্বলে যদলঔন, চতচন অল্লায ওালঙ চান্নাত প্রাথৃনা 

ওযলঙন। য ভম এও ফযচক্ত ফরলঙ, ‚মায ন্তয ভুযযত নম, অল্লা াও তালও ধ্বং ওযলফন না।‛ 

ওালর চতচন বালদয ওালঙ ভুযযলতয ফযাঔযা ঘাআলরন। যওঈ তা াযলরা না। অফু ভুচরভলও ডাওা লরা। 

চতচন ফরলরন, ‚ভুযযত ঘাচিমার ভমদান ফা ভরুবূচভলও ফরা ম, যমঔালন খা চন্মাম না। থৃাৎ মায ন্তলয 

ইভান যলমলঙ, চতচন তালও ধ্বং ওযলফন না।‛ এযয মালও ভুযযত ব্দমুক্ত এওচি ওচফতা ডলরন। 

অয অফু ভুরচভ চবন্ন থৃলফাধও ভুযযত ব্দমুক্ত এওচি ওচফতায ঈদ্ধচৃত য ওযলরন। এ চনয চতচন 

তালও এও রাঔ চদনায ুযস্কায চদলরন।  

াভদুন চফন আভাইর ফলরলঙনঃ ঔরীপালদয ভলধয মালও ওলষ্টয প্রচত অয চফলযাধীলদয যক্ষলত্র যফী 

সধমৃীর।  

অভাদ চফন াভদুন ফলরলঙনঃ এওচদন তায ঈতর াদ ারুন চফন চমমাদ তায ওালঙ এলর চতচন তালও ঔুফআ 

ম্মান ওযলরন। তা যদলঔ যরালওযা ারুলনয চযঘম চালনালত ঘাআলর চতচন ফরলরন, ‚আচন ফৃপ্রথভ অভায 

ভুলঔ অল্লায চমচওয তুলর চদলমলঙন অয অভালও অল্লায যভত- এ ভৃণ ওলযলঙন।‛  

চতচন ২৩২ চচযীয চমরচ ভালয ২৪ তাচযলঔ যভন যালম আলত্তওার ওলযন। ভৃতুযয ভম চতচন এ 

ওচফতাচি অফৃচত্ত ওলযন “‚ওর ৃচষ্ট ভৃতুযয অতাধীন। ভৃতুয ফাদা-পওীয ওাঈলও ঙাডলফ না।‛  

তায ভৃতুযয য ভুতামাচিলরয ফাআঅত ফযতর  লম ডাম তায রা চনচৃলন লড থাওাম ফাচাচঔ এল 

রালয যঘাঔ তুলর চনলম মাম। 

তায ানাভলর যম ওর রাভাকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  ভাাদ, ঔরপ চফন চাভ, ফামমায 

ভাওযী, আভাইর চফন াইদ, লওদীয যরঔও ভুাম্মাদ চফন াদ, আভাভ াপীয ঙাত্র ভুাম্মাদ চফন চময়াদ 

চফন অযাফী, অরী চফন ভকুীযা প্রভুঔ। 
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ভতুামাচির অরাল্লা 

 

অর ভুতামাচির অরাল্লা চাপয অফুর পচর চফন ভতুাচভ চফন যীদ ২০৬ চচযী থফা ২০৭ 

চচযীলত শুচা নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

মাললওয য ২৩২ চচযীলত চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন। ভনলদ ফলআ চতচন নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ 

য়া াল্লাভ) এয ুন্নলতয প্রচত ধাচফত লত শুরু ওলযন অয ভুাচদ্দলদয লমাচকতা ওযলত থালওন।  

২৩৪ চচযীলত চতচন াম্রালচযয ওর াদী চফাযদলদয াভযা লয ভলফত ওলয তালদয ুযস্কায যদন 

অয চদদালয ভারা ংক্রান্ত াদী ফণৃনা ওযলত ফলরন। এ ওালচয চনয চতচন অফু ফওয চফন অফু 

ামফালও চালভ চফাপাম অয তায বাআ ঈভানলও চালভ ভানুলয চনলমাক ওলযন, মালদয ক্লাল প্রচতচদন 

অনুভাচনও চফ াচায যরাও ফলতা। তায এ চঔদভলত ভুগ্ধ লম যরালওযা ভুতামাচিলরয চনয দুয়া ওযলত 

থালও। তায প্রংাম ঞ্চভুঔ লম লনলওআ এ ভন্তফয ওলয -  ঔরীপা চতনচন -  প্রথভ, অফু ফওয চদ্দীও 

(যাঃ), চমচন ভুযতাদলদয তযা ওলযন1 চদ্বতীয়,  ঈভয চফন অবু্দর অমীম, চমচন দুচনমা যথলও তযাঘায ভকু্ত 

ওলযলঙন1 ততৃীয়, ভতুামাচির, চমচন ভৃত ুন্নাতলও চীচফত ওলযলঙন। 

অফু ফওয চফন চচনাদা তায ালন চরলঔলঙনঃ অচ ুন্নত যম ম্মালনয মৃালম যকলঙ, তা অয ওঔলনা 

ভাচনত লফ না। ুন্নলতয চভনায অচ ুপ্রচতচষ্ঠত, পলর চফদাঅলতয যৌধ ধ্বল লডলঙ। অল্লা তাঅরা 

ভুতামাচিরলও ক্ষভা ওরুন। চতচন অভালদয প্রচতারলওয প্রচতচনচধ এফং নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ঘাঘায ফংীম। চতচন ফনু অব্বালয ঔরীপালদয ভলধয ননয। চতচন দ্বীন ঘলর মাফায অলকআ দ্বীনলও 

এওচত্রত ওলযলঙন, ভুযতাদলদয চযলিদ ওলযলঙন। অভালদয যফ তায ামাত ফৃচদ্ধ ওরুন অয ওর 

চনষ্ঠতা যথলও তালও যক্ষা ওরুন।  

এ ফঙয আফলন দাঈদ যাযারাআচ যযালক অক্রান্ত ম। অল্লা তাঅরা দুচনমালতআ তায ওলভৃয পর যদঔান। 

এ ফঙয আযালও প্রঘণ্ড ভরু াআভলুভ ওপুা, ফযা  ফাকদালদয চনচীফন রণ্ডবণ্ড লয় মায়। এযয দালভলও 

তীব্র বওূম্পলন নকযীয খযফাচড ধ্বল ডাম ঞ্চা াচায যরাও চনত ম।  

২৩৫ চচযীলত চিস্টানলদয করাম ভাপরায ফাৌঁধায চনলদৃ যদমা ম।  

২৩৬ চচযীলত আভাভ হুাআন (যাঃ) এয ওফয যীপ অয এয অালয ভাওফাযাগুলরা ধ্বং ওলয 

যঔালন ঘালাফালদয হুওুভ যদন অয যরাওলদযলও এয চমমাযত যথলও চফযত থাওায পযভান চাচয ওলযন। 

অলক এগুলরা চঙ্গলর চযণত লমচঙলরা। এলত চনাধাযণ ভভাৃত লম তালও নাফী (ঔালযচী) ঈাচধ 

যদম।  
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২৩৭ চচযীলত তযাঘালযয যালধ চভলযয প্রধান চফঘাযচত অফু ফওয ভুাম্মাদ চফন অফু নালমলয দাচড 

যওলি চফচি ঘাফুওাখাত ওযা ম। এ ফঙয অওারান য অগুলন বস্ম লম মাম। এ ফঙয আভাভ অভাদ 

চফন াম্বরলও ডাওা ম, চওন্তু চতচন এল যৌঙলত ালযনচন।  

২৩৮ চচযীলত যযাভানযা দাভমাত অক্রভণ ওলয যভম রুিতযাচ  চিংলমাক খচিলম ঙমলা 

ভুরভানলও ফন্দী ওলয ভুদ্রলথ াঘায ওলয।  

২৪০ চচযীলত ঔারাতফাী অভান যথলও এওচি অমাচ শুলন স্রাচধও যরাও চনত ম। আযালওয ঈয 

যথলও চডভ ফচলৃত ম। চশ্চভাঞ্চরীম যতলযাচি গ্রাভ ভাচিলত যদলফ মাম।  

২৪১ চচযীলত লনও তাযওাযাচচ ছলয লড অয কবীয যাত মৃন্ত অভালন তাযওাগুলরা ঈলড যফডালনায 

ভত ভলন লত থালও।  

২৪২ চচযীলত তচন, যাম, ঔুযাান, চনাুয, তফচযতর ান অয অপাালন প্রঘণ্ড বচূভওলম্প াালডয 

ঘূডাগুলরা ঈডলত থালও অয ভাচি যপলি যঘৌচঘয লম মাম। চভয ঞ্চলর অভান যথলও দভন চলনয 

াথয ফচলৃত ম। আমাভালনয ফৃতগুলরা প্রওচম্পত মাম ঘালাফালদয যক্ষতগুলরা স্থানান্তচযত ম। রফ 

লয যভমান ভাল এওচি াদা প্রাণীয অচফবৃাফ খলি, প্রাণীচি পষ্ষ্ট বালাম ফলর “  ‚য যরাও ওর, 

অল্লালও বম ওলযা, অল্লালও বম ওলযা।‛ এবালফ য ঘচল্লফায অমাচ চদলম ঈলড মাম। চদ্বতীম চদন 

এল অফায এওআ অমাচ যদম। যরালওযা যাচধানীলত এ ংফাদ যফযা ওলয অয এয তযতা 

মাঘাআলময চনয াৌঁঘলা যরাও াক্ষয যদম। এ ফঙয আফযাীভ চফন ভুতাায িাঙ্গাম ঘলড ফযা যথলও াি 

অদাম ওলয। যরালওযা এ ধযলনয নতুন কাচড যদলঔ অশ্চমৃাচন্বত ম।  

২৪৩ চচযীলত ভুতামাচির দালভও মান অয যঔানওায চযলফ যদলঔ বালরা রাকাম যঔালন প্রাাদ 

ফাচনলম যথলও মাফায আিা ওযলর আমাচমদ চফন ভুাম্মাদ অর ভাচরাফী ফরলরা, ‚অভায ভলন ম যনতা 

এঔালন থাওলর আযালওয যঘলম াভফাী যফী ঔুী লফ। মচদ অচন এঔালন ফস্থান ওলযন, তালর 

আযাওফাীলও যঙলড যদমা লফ। অয এলত ওলয তালদয াামযলও অচন ফচৃন ওযলঙন।‛ এ ওথা শুলন 

দুআ- চতন প্তা য চতচন চপলয অলন। 

২৪৪ চচযীলত ভুতামাচির তায যঙলরলদয ঈতর াদ আমাওুফ াওীতলও তায দুআ যঙলর ভুতাম  ভুইদলও 

অলত যদলঔ চচলে ওযলরন, ‚যতাভায ওালঙ ভুতাম  ভুইদ যফী চপ্রম, না আভাভ াান অয আভাভ 

হুাআন ?‛ আমাওুফ ফরলরন, ‚এলদয যঘলম মযত অরীয যকারাভ ওানফায যফী চপ্রম।‛ এ ওথা শুলন চতচন 

চনলদৃ চদলরন, ‚আমাওুফলও শুআলম দা। এযয ভৃতুয না মা মৃন্ত তায যলি রাপালতআ থালওা।‛ যওঈ 

যওঈ ফলরন, চতচন তায চচফা যিলন যফয ওযাম তায ভৃতুয ম। এযয চতচন আমাওুলফয চদমত তায 

অরালদয ওালঙ াচিলম যদন।  
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২৪৫ চচযীলত ফযাও বূচভওম্প ম। এলত য, নকয, দুকৃ  ুর ধ্বং ম। আনতাচওমায এওচি াাড 

ভুলদ্র চকলম লড। অওা যথলও এওচি বমঙ্কয অমাচ যদমা ম। চভয বূচভওলম্প ফযাও ক্ষচতগ্রস্থ 

ম। ফাচর ঞ্চলরয চধফাীযা চভলযয চদও যথলও ফজ্রচননালদ এওচি ব্দ শুনলত াম। এলত এও াচায 

যরাও প্রাণ াযাম। ভিা যীলপয নাযগুলরা শুষ্ক লম লড। চতচন অযাপাত যথলও ভিাম াচন যফযালয 

চনয এও রাঔ চদনায ঔযঘ ওলযন।  

চতচন চঙলরন দানীর, তায ভলতা যওান ঔরীপা ওচফলদয এত চফরু চযভাণ ঈলেৌওন যদনচন। এওচদন 

চতচন দুচি ভচত ালত চনলম দাৌঁচডলমচঙলরন। অরী চফন চাাভ ওচফতায এওচি ঘাযণ ডলরা। চতচন 

ঈাযস্বরূ এওচি ভচত তায চদলও চনলক্ষ ওযলরন। অরী ওচুডলম চনলম তা বালরা ওলয চনযীক্ষণ ওযলত 

রাকলরা। চতচন ফরলরন, ‚ঈালযয ভূরয চও ওভ বাফলঙা ? অল্লায ওভ, এয দাভ এও রালঔয যঘলম 

যফী।‛ অরী ফরলরা, ‚না, তা বাফচঙ না। অলযা চওঙ ুওচফতা ভলন ওযচঙ, মা অফৃচত্ত ওলয চদ্বতীম ভচতচি 

চনলত াচয।‛ এযয য অলযওচি ওচফতা শুচনলম চদ্বতীম ভচতচি চনলম যনম।  

ভাঈদী ফলরলঙনঃ, ‚চতচন যাফ ান ওযলতন। তায ঘায াচায ফাৌঁচদ চঙর।‛  

অরী চফন চাাভ ফলরলঙন, ‚চতচন ভুতালময ভালও ঔুফআ বালরাফালতন।‛  

ারাভা ওতৃওৃ প্রণীত ‚অর- ভুান‛ নাভও গ্রলে ঈলল্লঔ যলমলঙ যম, শুরুয চদলও মযত চমননুন চভযী চশুয 

চলন্ময ফস্থা (ীলৃও চফদযা - নুফাদও) প্রওা ওযলর চভলযয অভীয আভাভ ভাচরলওয ঙাত্র অবু্দল্লা চফন 

অফুর াওাভ চফলমচি প্রতযাঔযান ওলয ভন্তফয ওলযন, ‚চতচন এওচি নতনু চফদযা ফা োলনয প্রফতনৃ ওলযলঙন -  

মা রলপ ালরীন যথলও ফচণৃত নম।‛ অভীলয চভয তালও যডলও এ চফদযায চবচত্ত ম্পলওৃ চালনালত ঘাআলর 

চতচন ঔুফআ ুন্দয অয পষ্ষ্ট ওলয এয চফাফ তুলর ধলযন। এলত চতচন অশ্চমৃাচন্বত লম তায ওথা যভলন যনন। 

এযয চতচন ত্র ভাযপত ভুতামাচিরলও চফলমচি ফচত ওলযন। ঔরীপা তালও াচচয য়ায পযভান 

চাচয ওলযন। চতচন যঔালন াচচয মায য ঔরীপা তালও দারুণ ভাদলযয ালথ গ্রণ ওলযন। যফতীৃলত 

চমননুন চভযীয প্রঙ্গ এলর ঔরীপা ফরলতন, ‚তালও রলপ ালরীনলদয ন্তবুকৃ্ত ওলযা।‛  

ভুতামাচির তায যঙলরলদয ভলধয ফৃপ্রথভ ভুনতাচয, তাযয ভুতাম, তাযয ভুইদলও ঈত্তযাচধওায 

ভলনানীত ওলযন। ভুতালময ভালও চধও বালরাফাায ওাযলণ ভুতামাচির ভতুামলও প্রথভ ঈত্তযাচধওায 

চনলমাক ওলযন। এলত ভুনতাচয চক্ষপ্ত লম ঈলিন। এচদলও ভুতামাচিলরয ফাধয চওঙু তওুৃী যরাও 

ভুনতাচলযয ালথ যমাক যদম।  

২৪৭ চচযীয ামার ভালয াৌঁঘ তাচযলঔ যালত ভুতামাচির মঔন ক্রীডা- যওৌতলুওয ভচচরল ফল 

চঙলরন, তঔন াৌঁঘচন যরাও চবতলয প্রলফ ওলয ভুতামাচিলরয ালথ তায ভন্ত্রী পাতা চফন ঔাওানলও 

তযা ওলয।  
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এও ফযচক্ত ভুতামাচিরলও স্বলপ্ল চচলে ওলযন, ‚অল্লা তাঅরা অনায ালথ যওভন অঘযণ ওলযলঙন?‛ 

চতচন ফরলরন, ‚ল্প ও’চদন ুন্নাতলও ুনরুিীচফত ওযায চনয যম ওাচ ওলযচঙ, এয ওাযলণ অল্লা 

তাঅরা অভালও ক্ষভা ওলয চদলমলঙন।‛  

ভুতামাচির ফরলতন, ‚পাতা চফন ঔাওান ঙাডা অভায ঘরলফ না, অচভ তালও ঔুফ বালরাফাচ।‛ অল্লায 

ওুদযালত তাযা ঈবলম এওআ স্থালন এওআ ভলম চনত যান। তায তযাওাণ্ডলও চনলম ওচফযা লনও যাওকাথা 

যঘনা ওলযলঙন।  

আফলন অাচওয ফলরলঙনঃ এওফায ভুতামাচির স্বলে যদলঔন যম, অভান যথলও অভায ওালঙ এও প্রওায 

চঘচনয যভাযব্বা এল লড। এলত চরঔা চঙর -  চাপয অর ভুতামাচির অরাল্লা তঔলত অলযালণয য 

অভালও চও নালভ ডাওলফ তা চনলম যরালওযা চঘন্তা চপচওয ওযলত রাকলরা। যওঈ ভুনতাচয, যওঈ নয নালভয 

প্রতর াফ ওযলরা। ফললল অভাদ চফন দাঈদলও চনলচয স্বলেয ওথা চানারাভ। যরালওযা ভুতামাচির নাভচি 

ঙন্দ ওযলরা।  

চাভ চফন অম্মায ওতৃৃও ফচণৃতঃ অচভ ভতুামাচিরলও ফরলত শুলনচঙ (চতচন ফলরন), াম, অচভ মচদ 

ভুাম্মাদ চফন আদযীলয মুক যতাভ! তলফ তালও যদঔতাভ অয তায ওালঙ চওঙ ুডতাভ। ওাযণ অচভ স্বলে 

যাূরুল্লালও (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) যদলঔচঙ, চতচন ফলরন, যরাও ওর, ভুাম্মাদ চফন আদযী 

লতযয কাত। যঙলন যতাভযা এও যনওওায অলরভলও যঙলড এললঙা। তায অনকুতয ওয চদায়াত 

ালফ। এযয ভুতামাচির ফলরন, অল্লা তাঅরা ভুাম্মদ চফন আদযীলয ঈয যভ ওরুন। যরাওলদয 

ভালছ তায ভামাফলও ংযক্ষণ ওরুন অয তায এ ভামাফ যথলও অভালদযলও পামদা াচলরয যতৌচপও দান 

ওরুন। 

অভায (গ্রেওালযয) ভলত এ ওথাচি রাবচনও। ওাযণ ভুতায়াচির াপী ভামালফয নুাযী। ঔরীপালদয 

ভলধয চতচনআ প্রথভ, চমচন াপী ভামাফ গ্রণ ওলযচঙলরন।  

অভাদ চফন অরী ফযী ফলরলঙনঃ এওফায ভুতায়াচির ওর ঈরাভালয় যওযাভলও এওচত্রত ওলযন। 

ওলর ভলফত লর চতচন ভচচরল অায ভয় ঔরীপায ম্মানালথৃ অভাদ চফন ভঅুদ্দার ঙাো তাভাভ 

রাভালয় যওযাভ দাৌঁচেলয় মান। পলর (অভাদ চফন ভঅুদ্দালরয প্রচত আাযা ওলয) ভুতায়াচির 

ঈফায়দুল্লালও চচোা ওলযন, ‚চতচন চও অভালও ফাআঅত যদনচন ?‛ ঈফামদুল্লা ফরলরন, ‚অচভরুর 

ভুচভনীন, তায দৃচষ্টচক্তয ভলধয চওঙিুা চবন্নতা যলমলঙ। চতচন ফযআ অনায ফাআঅলতয ন্তবুৃক্ত।‛ এ ওথা 

শুলন অভাদ ফরলরন, ‚অভায দচৃষ্টচক্তয ভলধয যওালনাআ চবন্নতা যনআ। অচভ ঔুফ বালরাবালফআ যদঔলত 

াচি। চওন্তু য অচভরুর ভুচভনীন, অচভ অনালও অমাফ যথলও ফাঘালত ঘাচি। ওাযণ নফী অওযাভ 

(াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, যম ফযচক্ত ঙন্দ ওলয যম, যরালওযা তায ম্মালন দাৌঁচেলয় মাও, 

তালর য যমন চাান্নালভ চনলচয ফাস্থান ওলয যনয়।‛ এ ওথা শুলন ভুতামাচির তায ওালঙ এল ফল 

লডন।  
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ভারাফী ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওফায ভুতামাচির অভালও ফলরন, ‚য ভারাফী, ূফৃফতীৃ ঔরীপাকণ 

চনাধাযলণয ঈয শুধু এচনয ওলিাযতা ওযলতন, যমন তালদয প্রচত প্রবাফ  দাি প্রচতচষ্ঠত ম। চওন্তু 

অচভ তালদয ঈয নম্রতা ওচয এচনয যম, মালত তাযা াযজ্জ্বর যঘাযাম অভায অনকুতয ওলয।‛  

পাতা চফন ঔাওান ওতৃওৃ ফচণৃতঃ এওচদন অচভ ভুতামাচিরলও কবীয চঘন্তাভি ফস্থাম যদলঔ তালও 

ফররাভ,  ‚অচভরুর ভুচভনীন, এলতা চও বাফলঙন ? অল্লায ওভ, চৃথফীলত অনায যঘলম যফী ুঔী 

যওঈ যনআ।‛ চতচন ফরলরন, ‚য- আ অভায যঘলম যফী ুঔী, যম এওচি প্রাাদ অয এওচন যনওওায স্ত্রীয 

ভাচরও, এয ালথ প্রাঘুমৃ থাওলর অলযা চ লফ।‛  

অফুর অমনা ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত পচর নালভয এও ফাৌঁচদ ভুতামাচিরলও ঈায যদম। য ফাৌঁচদ ওাফয 

ঘঘৃা ওযলতা। ভুতামাচির তালও চচলে ওলযন, ‚তচুভ চও ওচফ ?‛ ফাৌঁচদ ফরলরা, ‚যম অভালও চফচক্র 

ওলযলঙ অয যম চওলনলঙ, তালদয এিাআ ধাযণা চঙর।‛ চতচন ফরলরন, ‚চওঙ ুযানা যতা।‛ য ওচফতা অফৃচত্ত 

ওযলত রাকলরা (মায থ ৃলি) -  ‚৩৩ চচযীলত আভানুর হুদা চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। য 

ভম তায ফম ২৭ ফঙয। অভায চফশ্বা য ফঙযআ চতচন ান ওলযলঙন। অল্লা তাঅরা ঐ ফযচক্তয দুয়া 

ওফুর ওযলফন না, যম অভায এ দুয়ায় অভীন ফরলফ না।‛  

অরী চফন চাাভ ফলরলঙনঃ এও ফযচক্ত ভুতামাচিরলও ভাফুফা নালভয এও ফাৌঁচদ ঈায যদম। য তালয়লপ 

রাচরতাচরত ম অয যঔালনআ চফদযা চনৃ  াচতয চক্ষা ওলয। য ওাফয ঘঘৃা ওযলতা। চতচন তালও ঔুফ 

বালরাফালতন। যওান এও ওালচ চতচন তায প্রচত রুষ্ট লম প্রাালদয নযানয যচননালদয তায ালথ ওথা 

ফরলত চনললধ ওলয যদন। এওচদন অচভ ভুতামাচিলরয ওালঙ যকরাভ। চতচন ফরলরন, ‚অচভ অচ স্বলে 

ভাফুফায ালথ অলা ওলযচঙ।‛ অচভ ফররাভ, ‚বালরাআ লমলঙ।‛ চতচন ফরলরন, ‚ঘলরা, ভাফুফা চও 

ওযলঙ চকলম যদলঔ অচ।‛ অভযা তায খলযয চনওিফতীৃ রাভ। য ঈদ ফাচচলম কাআলঙ “  ‚অচভ যকািা 

প্রাালদ ওাঈলও যদঔচঙ না, মালও চনলচয চবলমালকয ওথা চানালফা। যওঈ অভায ালথ ওথা ফলর না। অচভ 

এভন গুনা ওলযচঙ। মায তাফা ওফুর ম না। এভনচও যওঈ যনআ যম ফাদায ওালঙ অভায ুাচয 

ওযলফ। ওাযণ চতচন স্বলে অভায ালথ অলা ওলযলঙন। এভন যওান প্রবাত যনআ যম প্রবালত তায চফলিলদয 

দংন অভালও তযা ওলয না।‛ ভতুামাচিার অমাচ চদলরন। ভাফুফা যফচযলয় এল তায দঘুম্বন ওলয 

ফরলরা, ‚চনাফ, যালত অচভ স্বলে যদলঔচঙ অচন অভায ালথ চি ওলযলঙন।‛ চতচন ফরলরন,  ‚অল্লায 

ওভ, অচভ যিাআ যদলঔচঙ।‛ এযয চতচন তালও ূলফৃয ফস্থালন চপচযলম যনন। চতচন চনত মায য 

য চধওাং ভম ওচফতা লড ওাচিলম চদলতা।  

মযত আভাভ অভাদ ফলরনঃ এওচদন খুলভয ভলধয স্বলে যদঔরাভ এওচনলও অওাল ঈচিলম যনমা লি। 

অয দৃয যথলও যওঈ ফরলঙ, ‚এও ফাদালও আনাপকায ফাদায চদলও ঈচিলম যনমা লি। চমচন 

ক্ষভা যামণতাম প্রচদ্ধ অয তযাঘাযী নন।‛ যচদন ওালর যভান যাম যথলও ফাকদাদ মৃন্ত এ ওথা 

ঙচডলম ডলরা যম, ভুতামাচির চনত লমলঙন।  
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অভয চফন ামফান ফলরনঃ ভুতামাচির যম যালত চনত যান, যচদন অচভ স্বলে যদঔরাভ এও ফযচক্ত এ 

ওচফতাচি অফৃচত্ত ওযলঙ “  ‚য অভয, যীলযয ালথ যম ঘক্ষুমুকর খুচভলম লডলঙ তায চনয শ্রু প্রফাচত 

ওলযা, তচুভ চও যদলঔাচন, চওঙু মুফও ালভী অয পাতা চফন ঔাওালনয ালথ চও অঘযণ ওলযলঙ! অল্লায 

ওালঙ তাযা এ তযাঘালযয চনয পচযমাদ ওযলঙ, ঈযন্তু তাযা অভালনয চধফাীলদয চনওি নাচর 

চানালি। চঘলযআ এয পরাপর শুব লফ। ওরযালণয প্রচতদান ওরযাণআ ম। চাপলযয চনয ওালদা অয 

যতাভায ঔরীপায  যাওকাথা অফৃচত্ত ওলযা। ওাযণ চচন  আনান ঈবলম তালদয চনয ওাৌঁদলঙ।‛  

তঃয দুআ ভা য ভুতামাচিরলও স্বলে যদলঔ ফররাভ, ‚অল্লা অনায ালথ যওভন ফযফায 

ওলযলঙন?‛ চতচন ফরলরন, ‚চওঙচুদন ুন্নত চীচফত ওযায চনয চতচন অভালও ক্ষভা ওলযলঙন।‛ অফায 

ফররাভ, ‚অয অনায তযাওাযীলদয যওভন অঘযণ ওলযলঙন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚অচভ চনচ ুত্র 

ভুাম্মালদয লক্ষা ওযচঙ। য এঔালন এলরআ তালও চনলম অল্লায ওালঙ পচযমাদ ওযলফা।‛ 

 

ভতুামাচির ওতৃওৃ ফচণতৃ াদীভূ  

ঔতীফ ফলরনঃ ভুাম্মাদ চফন শুচা অর অভায ফণৃনা ওলযলঙন, ভুতামাচির চাযীয চফন অবু্দল্লায াদী 

ফণৃনা ওলযন, যাূরুল্লা (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ফলরলঙন, ‚যম নভনীমতা যথলও ফচঞ্চত, য ওর 

ওরযাণ যথলও ফচঞ্চত।‛ তাফাযানী াদীচি চাযীয যথলও চবন্ন ূলত্র ফণৃনা ওলযলঙন।  

আফলন অাচওয ফলরলঙনঃ নময চফন অভাদ অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযন যম, অরী চফন চাাভ ফলরলঙন -  

এওচদন অচভ ভুতামাচিলরয ালথ ফলচঙরাভ, যৌন্দমৃ চনলম অলরাঘনা ঘরচঙলরা। চতচন ফরলরন, ‚ুন্দয 

যওযাচচ যৌন্দলমৃয ন্তবুৃক্ত।‛ এযয চতচন ফরলরন, ‚অচভ ভুতাচভ যথলও, চতচন ভাভুন যথলও, চতচন 

ারুন যীদ যথলও, চতচন ভাদী যথলও, চতচন ভানুয যথলও, চতচন তায চতা যথলও, চতচন তায দাদা যথলও 

ফণৃনা ওলযলঙন যম, আফলন অব্বা ফলরলঙন, যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ওালনয রচতয 

চনলঘ চরুপ এভনবালফ ছচুরলম থাওলতা, যমন ভলন ম য চুরলপ ভচত চডালনা যলমলঙ। চতচন (াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ) যদঔলত ওলরয যঘলম ুন্দয চঙলরন। অফদুর ভতু্তাচরফ অয াচলভয চুরপ চঙর।‛  

অরী চফন চাাভ ফলরলঙনঃ অচভ ভতুামাচির যথলও, চতচন ভতুাচভ যথলও, চতচন ভাভুন যথলও, চতচন যীদ 

যথলও, চতচন ভাদী যথলও, চতচন ভানুয যথলও, চতচন তায চতা ভুাম্মাদ অয তায দাদা অরী  অরীয 

যঙলর যথলও, চতচন অবু্দল্লা চফন অব্বা যথলও ফণৃনা ওলযলঙন, যাূরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া 

াল্লাভ) ওালনয রচতয চনলঘ এভনআ চরুপ চঙর।  

তায ানাভলর যম ওর রাভালম যওযাভকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  অফু ুয, আভাভ অভাদ চফন 

াম্বর,  আফযাীভ চফন ভুনচময অর ঔামামী, আাও চফন যাহুমা, আাও নদভ, রুহুর ভাওযী, মাচয চফন 

াযফ, ানু, ুরামভান, অফু ভাঈদ, অওাযী, অফু চাপয নাচওরী, অফু ফওয চফন ামফা  তায 
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বাআ, ওচফ যদওরুচচন, অবু্দর ভাচরও চফন াফীফ, অবু্দর অমীম চফন আমাআমা, অবু্দল্লা চফন ঈভয 

পামালযযী, অরী চফন ভাদালমনী, ভুাম্মদ চফন অবু্দল্লা চফন নামীয, আমাআমা চফন আমাআমা, 

আঈুপ, যাীয চফন রীদ, আফলন অফু দাঈদ, অফু ফওয, চাপয চফন যফ, আফলন চওরাফ অর 

ভুওাল্লাভ, ওাচম আমাআমা চফন অওতাভ, াচয, আভাভ ালপইয ঙাত্র আফনুর াওীত, অভাদ চফন 

ভানফাঅ, চমননুন চভযী, অফু তুযাফ, অফু ঈভয, অর ভাওযামী, ওচফ মাফর, অফু ঈভান প্রভুঔ। 
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অর ভনুতাচয চফল্লা 

 

অর ভুনতাচয চফল্লা ভুাম্মাদ অফু চাপয (থফা অফু অবু্দল্লা) চফন ভুতায়াচির চফন ভুতাচভ চফন 

ারুন যীদ চায়া নালভয যযাভান ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতচন ুদৃন, প্রতাাচন্বত, োনী, ৎ ওালচয নুযাকী, চুরুভ চনঃললওাযী অয অরী চযফালযয প্রচত দয়াদৃ্র 

চঙলরন। আভাভ হুাআলনয ওফয যীপ চমমাযলতয নুভচত যদন অয তায ফংধযলদয ওালঙ চপদলওয ফাকান 

তর ান্তয ওলযন।  

ভুনতাচয তায চতা চনত মায য ২৪৭ চচযীয ামার ভাল চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলয 

ফৃপ্রথভ চনলচয দুআ বাআ ভুতাম অয ভুইদলও ঈত্তযাচধওায যথলও ফচঞ্চত ওলযন -  মালদযলও ভতুামাচির 

ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযচঙলরন।  

প্রচাফৃলন্দয ভালছ নযাম  আনাপ ঙচডলম যদয়ায ওাযলণ চনকণ তায প্রতালয প্রচত ছলুও লড। চতচন ঈৌঁঘু 

ভালয সধমৃীর।  

তায ঘমনওৃত ফাণীয ভলধয এচি এওচি -  ক্ষভায স্বাদ াচতর  প্রদালনয স্বালদয যঘলম যফী চভচষ্ট, বদ্র যরাওলদয 

চনয প্রচতলাধ গ্রণ এও রিাওয ওাচ।  

চঔরাপলতয ভনলদ ভাীন লম তওুীৃলদয ভালরাঘনা ওলযন, তালদয প্রচত ঔরীপা ভুতামাচিরলও তযায 

যদাল ঘাচলম যদন অয এ ওাযলণ তালদয াচতর  যদন। পলর তওুৃীযা তা লম লড। ওাযণ চতচন সধমৃীর, 

াী  োনী।  

ফললল তাযা ভুনতাচলযয চঘচওৎলওয ওালঙ চত্র াচায স্বণৃভুদ্রা খুল ািাম। চঘচওৎও ঔরীপায ললধ 

চফল ভাচঔলম যদম, এলত তায ভৃতুয ম। যওঈ যওঈ ফলরন, বুরক্রলভ চফল চভচেত লধ যফলনয পলর 

চঘচওৎও চনলচআ যলরাওকভন ওলয। যওঈ যওঈ ফলরন, চন্তভ ভুহুলতৃ ঔরীপা ভুনতাচয ফলরন, ‚য 

অভায ভা, দ্বীন- দুচনমা ঈবম চকৎ অভায যল লম মালি। অভায ফাফায আলন্তওালরয ওাযণ অচভ চনলচআ।‛ 

ভুনতাচয ২৪৮ চচযীয যচফঈর অচঔয ভালয ৫ তাচযলঔ ২৪ ফঙয ফমল প্রাম ঙম ভা চঔরাপত 

চযঘারনা ওলয আলন্তওার ওলযন।  

ওচথত অলঙ, এওচদন ভনুতাচয যঔরাধুরায চনয ফল অলঙন। তায ফাফায ঔামানা যথলও এওচি ওালি যআ 

ভচচরল ািালনা ম। ওালৃলিয ভালছ এও অলযাীয চঘত্র চঙ্কত চঙর। অলযাীচি ভওুুি চযচত চঙলরা, 

এয অলাল পাৃী বালাম চওঙ ুচরঔা চঙর। ভুনতাচয পাৃী বালাম াযদৃী এওচনলও যডলও এয বাফাথৃ 

চানালনায চনয ফরলরন। য এওফায লড ঘু লম যকলরা। চতচন অফায ফরলরন, ‚এয বাফাথৃ চও ?‛ য 

ফরলরা, ‚এয যওান থৃ যনআ।‛ চতচন ুনযাম চচলে ওযলরন। য ফরলরা, ‚চরঔা অলঙ -  অচভ চযমা 
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চফন চওাযা চফন যভুম। অচভ চনচ চতালও তযা ওলযচঙ। চওন্তু ঙম ভালয যফী যাষ্ট্র চযঘারনায ুলমাক 

াআচন।‛ এ ওথা শুলন স্বণৃ ঔচঘত থাওায য চতচন ওালৃিচি জ্বাচরলম যদয়ায চনলদৃ যদন। 

রাতাচমপুর ভাঅচযপ গ্রলে ারাফী চরলঔলঙনঃ ভনুতাচয চঔরাপতপ্রাপ্ত লম প্রওৃত ঔরীপাম চযণত যান। 

ওাযণ তায ফাফা- দাদা াঘচন ওলরআ ঔরীপা চঙলরন। ভুনতাচলযয বাআ ভুতাম অয ভুতাভাদ প্রওৃত 

ঔরীপা চঙলরন। অচভ (গ্রেওায) ফরচঙ, ভুতাচভ এভন ঔরীপা চঙলরন, মালও তাতাযযা ীদ ওলয যদম। 

তায ফাফা-দাদা ূফৃুরুল ঔরীপা চঙলরন। 

ারাফী ফলরন, ‚চওাযা ফংল যম ফাদা ঔালর, চতচন লরন চযমা। চতচন চনচ চতালও তযা ওলযন 

অয ঙম ভালয যফী চীচফত চঙলরন না। ফনু অব্বালয ভলধয ঔালর ঔরীপা ভনুতাচয, চতচন চনচ 

চতালও তযা ওলযন অয ঙম ভালয যফী চীচফত চঙলরন না।‛ 
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অর ভুতাচমন চফল্লা 

 

ভুতামাচিলরয বাআ অর ভুতাচমন চফল্লা অফুর অব্বা অভাদ চফন ভুতাচভ চফন যীদ ২২১ চচযীলত 

ভুঔাচযও নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

তায রাফণযভম যঘাযাম ফলন্তয দাক চঙর। চতচন চঙলরন যতাতরা। 

ভুনতাচলযয আলন্তওালরয য াম্রালচযয ওভওৃতাৃফৃন্দ যাভৃক্রলভ ভুতাচমনলও ঔরীপা ভলনানীত ওলযন। 

চতচন ২৮ ফঙয ফমল চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন অয ২৫১ চচযী মৃন্ত তায চঔরাপত চঙর। 

ীপ অয ফাকা নাভও দুআ তওুৃী, মাযা ভুতামাচিলরয তযাওালণ্ডয ালথ চচডত চঙর, চতচন তালদযলও 

ৃথও ওলয চদলর তওুীযা বলম াভযা যথলও ফাকদালদ ঘলর মাম। এযয তাযা ক্ষভা প্রাথনৃা ওলয 

ভুতাচমলনয ওালঙ দূত াচিলম াভযালত চপলয অায নুভচত ঘাম। চতচন তালদয প্রতর াফ প্রতযাঔযান ওলয 

তওুৃীলদয ফন্দী ওযায আিা ওযলর তাযা ভুতাম চফল্লায ওালঙ ফাআয়াত যদয়। ভুতাম চফার ফাচনী চনলয় 

ভুতাচয়লনয ঈয াভরা ওলযন। ভুতাচয়ন চনত য়ায় ফাকদাদফাী ঈলত্তচচত লয় লে। ঈবয় ফাচনীয 

ভলধয তভুুর মুদ্ধ য়। এ রোআ ওলয়ও ভা ধলয ঘরলত থালও, তাত য় ংঔয চনতা, মুলদ্ধয দীখৃতায 

ওাযলণ ভানলুলয চীফন ঘর লয় লে। ফললল ভুতাচয়লনয ফাচনী ংওীণৃ লয় লে। চতচন চি 

স্থালনয ভাধযলভ ২৫২ চচযীলত চঔরাপত যথলও লয দাোন। এ চিলত ওাচম আভাইর ভুতাচয়লনয প্রচত 

ওলিায তাৃফরী অলযা ওলয। নযানয ওামীকণ অলযাচত ওলিায তাৃফরীলওআ চিয তৃভূ চললফ 

ঘুচক্তলত্র যভায এৌঁলি যদয়।  

ভুতাচয়ন য়ালত লয ঘলর মান। চতচন যঔালন নয় ভা মাফত এও অভীলযয নমযফন্দী চললফ ফস্থান 

ওলযন। এযয যআ অভীয তালও াভাযালত াচিলয় যদয়। ভুতাম অভদ চফন তরুুনলও এও চরচঔত 

পযভালনয ভাধযলভ ভুতাচয়নলও তযা ওযায চনলদৃ যদন। প্রচতঈত্তলয অভাদ চানায় -  ঔরীপায ফংধয 

অচভ ওঔলনাআ তযা ওযলফা না। এযয এ ওালচয চনয াআদ ালচফলও চনলয়াক ওযা য়। ২৫২ চচযীয 

ায়ার ভালয ৩ তাচযলঔ মঔন তায ফয় ৩১ ফঙয, য তালও তযা ওলয।  

ভুতাচয়ন ৎ, োনী, াচচতযও অয ফাগ্মী চঙলরন। চতচনআ ফৃপ্রথভ চতন যরাআচফচষ্ট চাভা  রম্বা িুচ 

লেন। 

তায চঔরাপতওালর যম ওর রাভালয় যওযাভ আচন্তওার ওলযন তাযা লরন -  অফদ চফন াচভদ, অফু 

তালয চফন অর যা ালয চফন চভওীন, অফু াচতভ, চাঔাত প্রভুঔ। 
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অর ভতুাম চফল্লা 

 

২৩২ চচযীলত অর ভতুাম চফল্লা ভুাম্মাদ1 চবন্ন ভলত, মালফয অফু অবু্দল্লা চফন ভুতায়াচির চফন যাীদ 

‘ওাফীা’ নাভও যযাভান ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

ভুতাচয়নলও াযলণয য ২৩২ চচযীলত ১৯ ফঙয ফয়ল চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। এয 

অলক এলতা ল্প ফয়ল যওঈ চঔরাপত ানচন। চতচন িকফলক মুফও চঙলরন। 

ভুতালময াদীলয ঈতর াদ অরী চফন যফ ফলরলঙন, অচভ তায যঘলয় ুন্দয ঔরীপা অয যদচঔচন। চতচনআ 

প্রথভ ঔরীপা, চমচন যখাোলও স্বলণৃয রংওায োন। ূফৃফতীৃ ঔচরপাকণ চনচ চনচ যখাোয করায় াল্কা 

যযৌলযয রংওায োলতন। 

ভনলদ অলযালণয ফঙয মালও ওতৃওৃ চনমুক্ত অনা নাভও যালষ্ট্রয যডুচি ওভওৃতাৃ ভাযা মাম। তায 

চযতযক্ত ম্পদ চললফ ঞ্চা াচায চদনায যযলঔ মাম -  মা ভুতাম তর কত ওলযন। তায ভৃতুযয য 

ভুাম্মদ চফন অবু্দল্লা চফন তালযলও নালমফ ভলনানীত ওলযন। চতচন ফৃদা চনলচয ওালঙ দুচি তলরামায যফৌঁলধ 

যাঔলতন। চওঙচুদন য তালও াযণ ওলয য স্থালন চনলচয বাআ অফু অভাদলও চনলমাক ওলযন। চতচন 

যানায ভুওুি েলতন অয দুচি তলরামায ফন ওযলতন। তালও াচযত ওলয মালত লয াচিলম 

যদমা ম। এযয ভদয ফাকালও নালমলফয দাচমত্ব যদমা ম। য াী ভুওুি যলতা। য এও ফঙয য 

ভুতালময চফরুলদ্ধ চফলদ্রা ওলয। ফললল তালও তযা ওযা ম অয তায ওািা ভাথা ভুতালময াভলন াচচয 

ওযা ম।  

এ ফঙয যমফ ভাল চতচন তায বাআ ভুইদ চফল্লালও ঈত্তযাচধওায যথলও ফচঞ্চত ওলযন, যফত্রাখাত ওযান অয 

ফন্দী ওলয যালঔন। এলত ভুইদ যলরাও কভন ওযলর ভুতাম বম যলম মান। তযায যালধ যমন চবমুক্ত 

না যান য চনয চতচন ওামীলদয যডলও াক্ষয প্রদান ওলযন। চওন্তু এলত যওান অয লরা না।  

ভুতাম তওুৃীলদয, চফলল ওলয াচর চফন ীপলও যদলঔ দারুণ বম যলতন। এওচদন তওুৃীযা লথৃয 

চফচনভলম াচরলও তযায ওথা চানালর ভুতাম তায ভালময ওালঙ চওঙু থৃ ঘাআলর চতচন তায প্রতর াফ 

প্রতযাঔযান ওলযন। য ভম যওালাকালয যওান থওৃচড চঙর না। খুল প্রদালন চফরম্ব মাম তওুৃীযা াচর চফন 

ীপ অয ভুাম্মদ চফন ফাকালও ালথ চনলম স্ত্রচিত লম যাচপ্রাালদ প্রলফ ওলয ভুতামলও যফচযলম 

অলত ফলর। চতচন ুস্থ, যফচযলম অলত াযলফন না -  এ ওথা চাচনলম যদন। তাযা যওারার ওযলত 

থালও। এও মৃালম তাযা যবতলয প্রলফ ওলয। ভুতালময া ধলয ফাআলয চনলক্ষ ওলয। তালও ভাযলত ভাযলত 

ভুঔ রার ওলয যদমা ম। কযলভয ভম চঙর, তওুৃীযা তালও যযালদ দাৌঁড ওচযলম যালঔ। তাযা ভুতামলও তায 

ফাআঅত যথলও লয মায়ায চনয ঘা যদম। এযয ওামী চফন অফু চমাচযফলও ডাওা ম। তায াভলন 

চতচন চনচ ফাআঅত যথলও লয মান। তাযয ভুাম্মদ চফন মালও -  মালও ভুতাম ফাকদালদ াচিলম 
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চদলমচঙলরা, চতচন ফাকদাদ যথলও যাচধানী াভযালত এল যৌৌঁঙলর চতচন তায ঈয চঔরাপলতয দাচমত্ব 

ৃণ ওলযন অয তায ালত ফাআঅত ওলযন।  

এ খিনায াৌঁঘ চদন য এও দর যরাও এল যকার ওযালনায চনয ভুতামলও াম্মালভ চনলম মাম। যকালরয 

য তায চাা রালক। তালও াচন যদমা মচন। াম্মাভ যথলও যফচযলম এল তালও ফযলপয াচন ঔামালনা 

লর চতচন লঙ্গ লঙ্গ আলন্তওার ওলযন। চতচনআ প্রথভ ঔরীপা, চমচন চাাম ওাতয লম ২৫৫ চচযীয 

ামার ভালয ৮ তাচযলঔ যলরাও কভন ওলযন।  

প্রথলভ ভুতালময ভা ওাফীা তালদয বলম অত্মলকান ওলয চঙর। লয যভমান ভাল যফচযলম এল াচর চফন 

ীপলও লনও ধন- যদৌরত থৃাৎ যতয রাঔ চদনায অয দুচি চাভা যদন, তাযভলধয এওচি চাভাম চভরুদ 

অয যচিলত ভচত  আমাওুত চডালনা চঙর। এ দুচি চাভায অনুভাচনও ভূরয দুআ াচায চদনায। এত 

ম্পদ যদলঔ আফলন ীপ ফরলরা, ‚এলতা ম্পদ থাওায য ঞ্চা াচায চদনালযয চনয এ নাযী তায 

অচন যঙলরলও াচযলমলঙ।‛ আফলন ীপ তায ওাঙ যথলও এগুলরা চনলম তালও ভিা যীলপ াচিলম যদম। 

ওাফীা ভুতাভালদয চঔরাপত মৃন্ত যঔালনআ চঙর। এযয য াভযা চপলয অল অয ২৬৪ চচযীলত 

যলরাও কভন ওলয।  

ভুতালময মুলক যমফ রাভালম যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  াৱী াওতী, ারুন চফন াইদ, 

ভুনালদয যরঔও দাযভী, অওফী প্রভুঔ। 
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অর ভুতাদী চফল্লা 

 

অর ভুতাদী চফল্লা ঔারীপাতু াচর ভুাম্মাদ অফু আাও1 চবন্ন ভলত, অফু অবু্দল্লা চফন মালও চফন 

ভুতাচভ চফন ারুন যীদ ‘যদা’ নালভয ফাৌঁচদয কলবৃ ২১০ চচযীয য তায দাদায ানাভলর চন্মগ্রণ 

ওলযন।  

চতচন ২৫৫ চচযীয যমফ ভালয ১৯ তাচযলঔ তঔলত চঔরাপতপ্রাপ্ত যান। ভুতাম ফৃপ্রথভ তালও ফাআঅত যদন 

অয চনচ চঔরাপত তায ঈয ৃণ ওলযন। ভুতালময াভলন তালও ফালনা ম। ভুতাম ওামীয াভলন াক্ষয 

যদন। ওামী ফলরন,  ‚ভুতাম চঔরাপত চযঘারনাম াযক।‛ ভুতাময ওালীয ওথা স্বীওায ওলযন। ভুতাদী 

এ ওথা শুলন ফাআঅলতয চনয চনলচয াত ফাচডলম চদলর ভুতাম ফৃপ্রথভ ফাআঅত ওলযন। এযয চতচন 

ভচচরলয ভধযবালক এল ঈলফন ওলযন। 

ভুতাদী ুদৃন, আফাদতগুচায, দানীর, ফুচদ্ধভান, অল্লা তাঅরায চফধানাফরী ঘারু ওযায যক্ষলত্র 

ফদ্ধচযওয অয াী ফযচক্ত চঙলরন। চওন্তু তায যওান াামযওাযী চঙর না।  

ঔতীফ ফলরলঙন, ‚ভুতাদী ঔরীপা মা যথলও অযি ওলয চনত মা মৃন্ত প্রচতচদন যযামা যাঔলতন।‛ 

াচভ চফন ওাচভ ফলরলঙনঃ অচভ এওচদন যভমান ভাল ভুতাদীয ওালঙ ফলচঙরাভ, অচভ ঈলি অায 

আিা ওযলর চতচন অভালও ফচলম চদলরন। আপতায ওলয চতচন নাভাম ডালরন। এযয অফায ঔাফায 

ঘাআলরন। এও ডারাবচত ৃঔাফায এলরা। এলত চঙর ভমদায রুচি, এও ফাচি চযওা অয মমতনু যতর। চতচন 

অভালও যঔলত ফরলরন, অচভ যঔলত অযি ওযরাভ। অভায ভলন র অলযা ঔাফায অলফ। চতচন অভায 

চদলও তাচওলম ফরলরন, ‚তচুভ চও যযামা চঙলর না ?‛ অচভ ফররাভ, ‚চঙরাভ।‛ চতচন ফরলরন, ‚অকাভীওার 

যযামা যাঔলফ না ?‛ অচভ ফররাভ, ‚যভমান যীলপয যযামা যওন যাঔলফা না ?‛ চতচন ফরলরন, ‚বালরা ওলয 

ঔা, তলফ অয যওান ঔাফায অলফ না। অভায ওালঙ এ ঙাডা অয যওান ঔাফায যনআ।‛ অচভ অশ্চমৃ লম 

ফররাভ, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অল্লা তাঅরা অনালও লনও যনমাভত চদলমলঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚এিা 

তচুভ চিওআ ফলরলঙা। অচভ ফনু ঈভাআমযায ঔরীপা ঈভয চফন অবু্দর অমীলময চীফন চনলম চঘন্তা ওলযচঙ। চতচন 

স্বল্প যবাচন অয চনকলণয চঘন্তায ওাযলণ াতরা চঙলরন, মা তুচভ চালনা। তঃয অচভ চনচ ঔান্দালনয 

প্রচত দৃচষ্ট চপচযলম দারুণ ভভৃাত লমচঙ। যরালওযা অভালদয ফনু াচভ ফলর। থঘ তাযা মা চঙর না অভযা 

তা গ্রণ ওলযচঙ, মা তুচভ যদঔলঙা।‛  

চাপয চফন অবু্দর লদ ফলরলঙনঃ ভুতাদীয ালথ অরাঘাচযতায এও মৃালম অচভ ফররাভ, ‚আভাভ 

অভাদ চফন াম্বর (যঃ) এ ওথাআ ফলরলঙন এফং অনায ফাফা  দাদা এ ভামারায ঈযআ ওাচ 

ওলযলঙন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অল্লা তাঅরা আভাভ অভালদয ঈয যভ ওরুন। অভায চতায ালথ 
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ম্পলওৃালিদ ওযা চালমম লর লঙ্গ লঙ্গ অচভ তা ওযতাভ।‛ এযয চতচন অভালও ফরলরন, ‚ফৃদা তয 

ওথা ফরলফ। যম তয ওথা ফলর য অভায দৃচষ্টলত চধও চপ্রম।‛  

তাপতমুা ফলরলঙন যম, এও ালভী ফণৃনা ওলযলঙন, ‚অভযা ভুতাদীয ওালঙ এওচি যাাও ফক্স যদলঔচঙ, 

মালত চতচন এওচি চাভা অয এওচি ওম্বর যাঔলতন। যালত চতচন এ দুলিা লে নাভাম অদাম ওযলতন।‛  

ভুতাদী যরাওলদয ক্রীডা- যওৌতওু  যঔরাধুরা ওযলত চনললধ ওলযন, এয াভগ্রীগুলরা যপলর যদন। কান 

ফাচনা াযাভ যখালণা ওলযন। প্রাওলদয তযাঘায যথলও চনকণলও যক্ষা ওলযন। চতচন চনলচআ চফঘাযারলম 

ফলতন। চতচন চনলচআ যওযানীলদয ওাঙ যথলও চাফ চনলতন। যাভফায  ফৃপষ্চতফালয ফওাল থাওলতন। 

রুায এওচি দরলও যফাত্রাখাত ওলযন। যালপমী লম মামায ংফাদ যলম দারুণ খৃণায় চতচন চাপয চফন 

ভাভুদলও ফাকদালদ াচিলম যদন।  

ভুতালময যলক্তয প্রচতলাধ যনয়ায চনয ভূা চফন ফাকা যাম যথলও এওদর সনয চঔরাপলতয যাচধানী 

াযভন যালম াচর চফন ীপলও তযা ওযায চনয অল। ভূায অকভন ংফাদ যলম চনকণ ীপলও 

রক্ষয ওলয ফরলরা, য চপযাঈন, যতাভায চনয এও ভূা এল লডলঙ। ভূা এল ঔরীপায ওালঙ নভুচত 

ঘাআলরা, চতচন প্রতযাঔযান ওযলরন। য ভম চতচন অদারলত ফলচঙলরন। ভূা তায ঈয চনতালও যরচরলম 

চদলরা। তায সনযযা ঔরীপালও এওচি দুফৃর যখাডাম ঈচিলম প্রাাদ রুেন ওলয। ঔরীপা ফরলরন, ‚ভূা, 

অল্লা তাঅরালও বম ওলযা। যতাভায ঈলদ্দয চও ?‛ য ফরলরা, ‚অল্লায ওভ, অভায ঈলদ্দয 

বালরা, অচন অভালদয ওালঙ প্রচতশ্রুচত চদন যম, অচন াচর চফন ীলপয ক্ষাচতত্ব ওযলফন না।‛ 

ভুতাদী থ ওযলরন। ভূা দরফলর ঔরীপায ফাআঅত ওযলরা। এযয াচর চফন ীলপয ওৃত 

যালধয াচতর  যদয়ায চনয তালও ডাওা ম। য অত্মলকান ওলয। ভুতাদী তায ালথ চি ওযায যঘষ্টা 

শুরু ওলযন। এলত চনতায ওথা ফরায ুলমাক লরা যম, াচর যওাথাম অত্মলকান ওলযলঙ তা ঔরীপা 

চালনন। অচভরুর ভুচভনীনলও াযলণয ঘক্রান্ত ম। এিা চালনালত যলম ভুতাদী এওচদন ওালর 

তলরামায ালত যফচযলম এল ফরলরন, ‚অভালও ভুতাচমন অয ভুতাম যবলফা না। অল্লায ওভ, অচভ 

যাকাচন্বত লর চীফলনয যওালনা ভামা যনআ। এিা অভায তলরামায, এিা অভায ালত থাওা ফস্থাম তযা 

ওলযআ মালফা1 দ্বীন, যভ অয তাওমা ফরলত চওঙ ুচচচন যলমলঙ। ঔরীপালদয ালথ ক্রতা ভালন অল্লা 

তাঅরায চফলযাচধতা ওযা। অভায ওালঙ াচর’য যওান ংফাদ যনআ।‛ এ ওথা শুলন যরালওযা ন্তুষ্ট লম 

চপলয মাম। ভূা চফন ফাকা াচরলও ধলয অনলত াযলর দ াচায চদনায ুযস্কায যখালণা ওলয, চওন্তু যওঈ 

তালও ধলয অনলত াযলরা না। 

গ্রীষ্মওার, প্রঘণ্ড কযলভয ওাযলণ এও মুফও এওচি বূকবৃস্থ ওলক্ষ েুলও লড। যঔালন াচরলও যদলঔ য 

চঘনলত ালয। মুফওচি এল ভূালও চাচনলম যদম। য ওলমওচন যরাও াচিলম তায ভাথা যওলি অলন। এলত 

ভুতাদী দারুণ ভভৃাত যান। ভূা ফাচওমালরয ালথ ন- এ যকলর ভুতাদী ভূালও তযা ওযায চনয 

ফাচওমালরয ওালঙ চরচঔত পযভান ািান। ফাচওমার তা ভূায াভলন য ওযলর য যতলরলফণ্ডলন জ্বলর 

ঈিলরা। য- আ ভুতাদীলও তযা ওযায চনয চপলয এলরা। ঈবলময ভলধয মুদ্ধ যফৌঁলধ যকলরা। এওচদলনআ চনত 
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র ঘায াচায তওুৃী, মুদ্ধ দীখৃাচমত ঔরীপায ফাচনী যাচচত লরা। চতচন ফন্দী লরন, তালও যভলয যপরা 

লরা। 

ভুতাদী ২৫৬ চচযীয যমফ ভাল চনত যান। এ চালফ চতচন লনলযা চদন ওভ এও ফঙয চঔরাপলতযা 

তঔলত ভাীন চঙলরন। তুওৃীযা মঔন ভুতাদীলও অক্রভণ ওলয, তঔন প্রচাফৃন্দ ভচচদগুলরালত এ ওথাচি 

চরলঔ ছুচরলম যদম “‚য ভুরভানকণ, ঈভয চফন অবু্দর অমীলময ভলতা নযামযামণ ঔরীপালও াাময 

ওলযা এফং তায চফচলময চনয অল্লা তাঅরায ওালঙ প্রাথৃনা ওলযা।‛ 
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অর ভতুাভাদ অরাল্লা 

 

অর ভুতাভাদ অরাল্লা অফুর অব্বা (অফু চাপয) অভাদ চফন ভুতায়াচির চফন ভুতাচভ চফন যীদ 

২২৯ চচচযলত চপতয়ান নালভয যযাভান ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

ভুতাভাদ চনত য়ায ভয় চতচন চচুলও ফন্দী চঙলরন। তালও যফয ওলয যরালওযা তায ালত ফাআয়াত ওলয। 

চতচন তায বাআ যভাচপও তারালও ূফৃাঞ্চরীয় কবনৃয চনলয়াক ওলযন। ুত্র চাপযলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত 

ওলয চভয  চশ্চভাঞ্চরীয় কবনৃয লদ চনলয়াক যদন। তায রওফ ‘ভপুম আরাল্লা’ যাঔা য়। চতচন অযাভ 

অলয়, যঔরাধুরা অয ভুচরভ ঈম্মা ম্পলওৃ ঈদাীন লয় েলর চনাধাযণ ন্তুষ্ট লয় তায বাআ 

তারায চদলও ছুৌঁলও লে।  

ভুতাভালদয চঔরাপতওালর ফযা অয তায াশৃ্বফতীৃ চনদগুলরা দুয ওতৃওৃ অক্রান্ত য়। দুযযা লয 

নাযওীয় তান্ডফ ঘারায়, রুেন ওলয যভয় অগুন চদলয় জ্বাচরলয় যদয়। ভুচরভ ফাচনীয ালথ তালদয রোআ 

য়। এযয আযালও ভাভাযী ঙচেলয় লে, এলত স্রাচধও ভাঔরুলওয প্রাণাচন খলি। ভাভাচযয য 

বুচভওলম্প স্রাচধও শু- প্রাণীয চীফন াঙ্গ খলি। 

এচদলও ২৭০ চচচয মৃন্ত দুযলদয ালথ রোআ ঘরলত থালও। এ ফঙয দুয দৃায ফাফুদ (অল্লা তায প্রচত 

চবা ফলৃণ ওরুন) চনত য়। য চযারালতয দাফী ওলয ফরলতা, অচভ অচরভুর কালয়ফ। য ১৫ রাঔ 

ভুরভানলও তযা ওলযচঙলরা। য এওচদলন ফযায় ৩ রাঔ ভুরভান তযা ওলয। য চভম্বলয দাৌঁচেলয় 

ঈভান, অরী, ভঅুচফয়া, তারা, মুফালয়য অয অলয়া (যাঃ) যও কাচর চদলতা। এও এও ঈরুচফয়া নাযীলও 

২/৩ চদযালভ চনরালভ চফচক্র ওযলতা। এলওও দুযয ওালঙ দচন ঈরচুফয়া নাযী ফাৌঁচদ চললফ চঙর। এ ৎ 

যরাওচি চনত লর তায ওািা ভাথা ফৃায় যকৌঁলথ ফাকদালদয লথ যখাযালনা য়। এলত ওলয যরালওযা অনন্দ 

ওলয অয দুযলদয ালথ রোআযত ভুচরভ ফাচনীয ফৃাচধনায়ও তারালও ধনযফাদ চানায় অয ওচফকণ 

তায প্রংায় ওাফয যঘনা ওলযন। 

ূরী ফলরনঃ এ মুলদ্ধ অনুভাচনও এও যওাচি যরাও চচেলয় লে।  

২৬০ চচচযলত আযালও বীলণ দুচবকৃ্ষ যদঔা যদয়, পলর এও ফতর া কলভয দাভ এওলা চদনালয চকলয় যৌৌঁলঙ। এ 

ফঙয যযাভানযা রুরু য দঔর ওলয যনয়।  

২৬১ চচচযলত ুত্র চাপযলও ঈত্তযাচধওায অয তাযয বাআ তারালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। 

চাপযলও াভ, চাচমযা অয অলভৃচনয়ায কবনৃয লদ চনলয়াক যদন। অয তারালও আযাও, ফাকদাদ, চচাম, 

পাচয, আপষ্াান, যায়, ঔুযাান, তফচযতর ান, চচচতর ান  নলদয কবনৃয চনমুক্ত ওলযন। চতচন দুচলনয চনয 

ৃথও দুলিা তাওা চনফৃাঘন ওলযন। াম্রালচযয প্রধান চফঘাযচতলও যডলও ঈবলয়য ভালছ চরচঔত ঘুচক্ত 

www.almodina.com



 

 

ম্পাদন ওলযন যম, চাপলযয ফতভৃালন তারায যায় ঘূোন্ত। এ ঘুচক্তত্র প্রধান চফঘাযচত আফলন অফু 

ায়াচয়ফ ঔানালয় ওাফায যদয়ালর ছুচরলয় যদন। 

২৬৬ চচচযলত যক্ত ছচযলয় যদয়ালয ফওয চনদচি দঔর ওলয যনয়। পলর চাচমযাফাী অয যভৌুরফাী 

যঔান যথলও াচরলয় মায়। এ ফঙয গ্রাভয যরালওযা ওাফা যীলপয যকরাপ ঘুচয ওলয চনলয় মায়। 

২৬৭ চচচযলত অভাদ চফন অফদুল্লা অর চচাফী ঔুযাান, চচচতর ান অয ওাযভান দঔর ওযায য 

আযাও দঔলরয াৌঁয়তাযা ওযলর তায যকারাভযা তালও তযা ওলয। 

২৬৪ চচচযলত ভুতাভালদয বাআ ভচুপও (তারা) যনাফাচনী ভুতাভালদয ঈয অক্রভণ ওলয। এলত 

ভুতাভাদ ভভাৃত  তা যান। ফললল ২৬৯ চচচযলত চভলযয যডুচি প্রাও আফলন তুরুলনয ালথ 

ভুতাভালদয ত্রাচদ চফচনভলয়য ভাধযলভ যম ওথা য়, তায চবচত্তলত আফলন তুরুন নলনয অয ভুতাভাদ াভযা 

যথলও দালভলওয ঈলদ্দলয যয়ানা ওলযন। এ ংফাদ যলয় ভুচপও চরচঔতবালফ আাও চফন ওান্দাচলও 

চানালরা, যম যওানবালফ ভুতাভাদলও চপচযলয় অনলত লফ। আাও নাচফীন য যথলও ভুতাভালদয ঈলদ্দলয 

মাত্রা ওলয। যভৌুর অয াদীায ভধযফতীৃ স্থালন ঈবলয়য াক্ষাৎ লর আাও ফরলরা, ‚অচভরুর ভুচভনীন, 

অনায বাআ অনায দুভনলদয ালথ রোআ ওযলঙ, অয অচন চঔরাপলতয যাচধানী যঙলে যওাথায় 

ঘলরলঙন ? ত্রুযা চালনালত যলর ঘতচুদওৃ যথলও অক্রভণ ওলয অনায ফা- দাদায াম্রাচয দঔর ওলয 

চনলফ, অয য ভয় অনায চওঙআু ওযায থাওলফ না।‛  

ভুতাভালদয কচতচফচধয ঈয আাও ফভয় নচয যাঔায চনয চফশ্বতর  চওঙ ুযরাও চনমুক্ত ওলযচঙলরা। য 

ভুতাভাদলও চানালরা, ‚এ স্থান অনায চনয চনযাদ না, এঔান যথলও চপলয যমলত লফ।‛ ভুতাভাদ ফরলরন, 

‚অভায ওালঙ থ ওলযা যম, যতাভযা অভালও ওষ্ট চদলফ না অয অভালও ত্রুয ালত তলুর চদলফ না।‛ 

আাও থ ওযলরা, এযয চতচন াভযা’য চদলও যয়ানা ওলযন। চথভলধয ভচুপলওয যওযাচন াদ চফন 

ভুঔাল্লালদয ালথ াক্ষাৎ য়। ভুতাভাদলও ালদয ওালঙ আাও তর ান্তয ওলয। য নযত্র ঘলর মায়। াদ 

তালও যাচধাচনলত প্রলফ ওযলত ফাধা যদয়। য তালও অভাদ চফন ঔাীলফয ফাচেলত চনলয় মায় অয াৌঁঘলা 

শ্বালযাী ভুতাভাদলও যাচধানীলত প্রলফ ওযলত না যদয়ায চনয চনমুক্ত যালঔ। ংফাদ যলয় ভুচপও 

আাওলও ফৃচত্ত  চায়কীয প্রদান ওলয অয ‘মুর ানাদাআন’ ঈাচধ যদয়। অয াদলও ‘মুর য়ামাযাতাআন’ 

ঈাচধ যদয়। 

ভুতাভাদ ালদয ালত কৃফন্দী চঙলরন। তায যওান ওাচ ওযায আঔচতয়ায চঙর না। চতচন চনলচয এ াযকতা 

 ায়ত্বলও ঈচীফয ওলয এওচি ওচফতা যঘনা ওলযন “  ‚অশ্চমৃ! অচভ ফাদা, থঘ অভায 

আঔচতয়ালয যওান চচচন যনআ! অচভ ফাদা লয় অভায যরাওফর ওভ।‛ 

চতচন প্রথভ ঔরীপা “  চমচন চনচতত যান, তায ঈয যরালওয াাযা ফালনা য় অয তায ফাদ ঙোলনা 

য়। এযয ভুতাভাদ ভধযস্থতায় অলন। এ ঔফয যলয় আফলন তুরুন চফঘাযও অয অভীয ঈভযালদয যডলও 

ফরলরা, ভুচপও অচভরুর ভচুভনীনলও ফন্দী ওলয যযলঔলঙন, তাআ তায ফাআয়াত যথলও থৃও য়া ঈচঘত। 
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ওামী ফাওায চফন ওীতীয়া ঙাো ওলরআ ভথৃন চানালরা। ওামী ফাওায ফরলরন, ‚যতাভযাআ প্রথলভ অভায 

াভলন ভুতাভালদয ঈত্তযাচধওায ংক্রান্ত পযভান য ওলযলঙা, মায ওাযলন তালও ঈত্তযাচধওায ফানালনা 

লয়লঙ। মতক্ষণ মৃন্ত যতাভযা স্বয়ং ভতুাভালদয ওাঙ যথলও তায থৃওীওযলণয হুওুভনাভা না যদঔালফ, 

ততক্ষণ মৃন্ত অচভ নভুচত চদলফা না।‛ এয চফাফ আফলন তুরুন ফরলরা, ‚এ ভুূলত ৃভুতাভাদ ফন্দী অয 

কমলফ চনচতত, এচনয চতচন পযভান চরঔলত াযলফন না।‛ ওামী ফাওায ফরলরন, ‚অচভ এ ফস্থায় যওান 

হুওভু চদলত াচয না।‛ আফলন তুরুন ফরলরা, ‚চৃথফীফযাী প্রচদ্ধ যম, ওামী ফাওায এলতা ননয  চদ্বতীয় 

চফঘাযও, এচনয যতাভায ংওায লয়লঙ। অলর যতাভায চফলফও ফৃদ্ধতায দংলন ক্ষত- চফক্ষত।‛ এ ওথা 

ফলর আফলন তুরুন ওামী ফাওাযলও ফন্দী ওযলরা অয মতগুলরা ঈায াভগ্রী তালও যদয়া লয়চঙলরা, 

ফগুলরা চব্দ ওযা লরা। এয অনুভাচনও ভরূয চঙর দ াচায চদনায। ওচথত অলঙ, এ ওথা চালনালত যলয 

ভুচপও ফরলরা, ‚যতাভযা চভম্বলয অলযাণ ওলয আফলন তুরুনলও চবা দা।‛ 

২৭০ চচচযলত ভুতাভাদ াভযালত চপলয অলন। এ ভয় তায ালথ ফভয় এওদর সনয থাওলতা, মা 

দ্বাযা ভলন লতা চতচন ূণৃ স্বাধীন। এ ফঙয আফলন তুরুলনয আলন্তওার য়। ভুচপও তদস্থলর চনলচয যঙলর অফুর 

অব্বালও চভলযয কবনৃয চনলয়াক ওলয। অফুর অব্বা এওদর সনয চভলয মায়। এচদলও ঔাভাচযয়া 

চফন অভদ চফন তুরুন অলকআ ফাফায অলন চধচষ্ঠত য়। ঈবলয়য ভলধয তুভুর মুদ্ধ য়। এলত চভযফাীয 

ররালি চফচয় ঘুম্বন ওলয। এ ফঙয ফাকদালদ দচরা নদীয ফাৌঁধ যপলি মায়া ফাকদাদ নকযী প্লাচফত য়। এলত 

ওলয াত াচায খযফাচে ধ্বল লে। এ ফঙয যযাভানযা এও রাঔ সনয চনলয় তযতু অক্রভণ ওলয। এলত 

ভুরভালনযা চয়রাব ওলয, এ মুলদ্ধ প্রঘুয কচনভত ভুরভানলদয তর কত য়। 

এ ফঙয অফদুল্লা চফন ঈফালয়দ চনলচলও আভাভ ভাচদ ফলর দাফী ওলয। য এ অচওদায ঈয ির যথলও 

২৭৮ চচচযলত াি ারন ওযলত যকলর যওনানা যকালত্রয যরালওযা তায নুযণ ওলয। 

ূরী ফলরলঙন, ২৭১ চচচযলত ারুন চফন আব্রাীভ অর ালচভয চনলদৃল ফাকদালদ শুধু য়ায প্রঘরন খলি। 

এ ফযফস্থা চওঙচুদন ঘারু থালও।  

২৭৮ চচচযলত নীরনদ শুচওলয় মায়ায় চভলয দুচবকৃ্ষ য়। এ ফঙয ভুচপলওয যলরাও কভলন ভুতাভালদয 

স্বচতর য চনঃশ্বা নীফ য়। এ ফঙয ওুপায় ওাযভা নাভও এওচি দলরয অচফবৃাফ খলি, এযা চঙর থভ্রষ্ট  

পাচও। তাযা পযম যকারলও নাচালয়ম অয ভদ ানলও চালয়ম ফরলতা। তাযা অমালনয লব্দয ভলধয এ 

ব্দচি ফৃচদ্ধ ওলযচঙলরা - لَا سعٛي اٌحٕف١خ ثٓ ِحّذ اْ     তাযা ফঙলয দুচদনলও পযম াফযতর  ওযলতা, 

ফাআতরু ভুওাচদ্দল াি ওযলতা, অয তালওআ যওফরা ফাচনলয়চঙলরা। এবালফ তাযা যীয়লত লনও চচচনলয 

ওভ- যফী ওলয। তালদয ভতফাদচি চালর, ফফৃয  বয যরালওযা গ্রণ ওলয। 

২৭৯ চচচযলত অফু পচর চফন ভচুপলওয প্রচত যনাফাচনীয অনকুতয অয চনলচয দুফৃরতা  াযকতায 

ওাযন ভুতাভাদ চনলচয যঙলরলও ঈত্তযাচধওায যথলও াযন ওলয অফুর পচর চফন ভচুপওলও ঈত্তযাচধওায 

ভলনানীত ওলযন অয তালও ‘ভুতামাদ’ ঈাচধ যদন। এ ফঙয ভুতামাদ চভথযা কল্প, যনালফর নািও, দৃন  
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মুচক্তচফদযা ংক্রান্ত গ্রোচদ যওনায ঈয চনললধাো অলযা ওলযন। এয ওলয়ও ভা য ২৭৯ চচচযয যমফ 

ভালয ১৯ তাচযঔ যাভফালয ২৩ ফঙয যাষ্ট্র চযঘারনায য আলন্তওার ওলযন। যওঈ যওঈ ফলরন, তালও চফ 

ঔায়ালনা য়। ওালযা ভলত, যালতয অৌঁধালয তালও করা চিল তযা ওযা লয়লঙ। 

ভুতাভালদয মুলক যম ওর রাভালয় যওযাভ এ নশ্বয চকত তযাক ওলযন তাযা লরন “  আভাভ ভুচরভ, অফু 

দাঈদ, চতযচভচম, আফলন ভাচা, যাফীহুর চায়মী, যাফীহুর ভুযাদী, আঈুপ চফন অফদুর অরী, মালফয চফন 

ফাওায, অফুর পচর অয চযয়াী, ভুাম্মাদ চফন আয়াআয়া মারী, ািাচ চফন ালয়য অচারী অর 

ালপচ, ওামীঈর ওুমমাত আফলন অফু ায়াচয়ফ ূী অর ভাওযী, ঈভয চফন ায়ফা, অফু মযঅ অয 

যামী, ভুাম্মাদ চফন অফদুল্লা চফন অফদুর াওাভ, ওামী ফাওায, দাঈদ মালযী, আফলন দাযা, ফাৌঁওা চফন 

ভুঔাল্লাদ, আফলন ওুতায়ফা, অফু াচতভ অয যামী প্রভুঔ। 
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অর ভতুামদ চফল্লা 

 

অর ভুতামদ চফল্লা অভাদ অফুর অব্বা চফন ভুচপও তারা চফন ভুতায়াচির চফন ভতুাচভ চফন ারুন 

যীদ ২৪২ চচচযয চমরওাদা ভাল, ুরীয ভলত ২৪৩ চচচযয যচফঈর অঈয়ার ভাল ায়াফ ফা যচ ফা 

মযায নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন। তায ঘাঘা ভুতাভালদয য ২৭৯ চচচযলত চতচন চঔরাপলতয তঔলত 

ঈলফন ওলযন।  

ফনু অব্বালয ঔরীপালদয ভলধয ভুতামদ ুদৃন, াী, চনবৃীও, োনী অয ফুচদ্ধভান। ফীযলত্বয ওাযলন চতচন 

এওাআ ফালখয াথ রোআ ওযলতন, চতচন যযলক যকলর ঔুফ ওভ ক্ষভা ওযলতন, যাধীলদয চীফন্ত ুৌঁলত 

যপরলতন। চতচন চঙলরন ছানু যাচনীচতচফদ। 

অফদুল্লা চফন াভদুন ফলরলঙনঃ এওচদন ভুতামদ চওায ধযলত মান, অচভ ালথ চঙরাভ। ক্ষীযা ফা ায 

যক্ষত চতক্রভ ওযায ভয় যক্ষলতয াাযাদাযযা পচযয়াদ চানালরা। ভুতামদ ফরলরন, ‚চও লয়লঙ ?‛ তাযা 

ফরলরা, ‚চতনচন যকারাভ এল অভালদয পর নষ্ট ওলয চদলয়লঙ।‛ এযয চতচন যকারাভলদয যডলও এলন 

যক্ষলতয এও াল তযা ওলযন। ওলয়ও চদন য চতচন অভালও চচলে ওযলরন, ‚তয ওলয ফলরা যতা, 

যরালওযা যওন অভায প্রচত ন্তুষ্ট না ?‛ অচভ ফররাভ, ‚অচন যও চাু তাআ।‛ চতচন ফরলরন, 

‚অল্লা’য ওভ, অচভ চঔরাপলতয তঔলত ঈলফন ওযায য যথলও যওালনা চদন নফধ যক্তাত ওচযচন।‛ 

অচভ ফররাভ, ‚অভাদ চফন সতয়ফলও যওন তযা ওলযলঙন ?‛ চতচন ফরলরন, ‚য অভালও ফক্রতায চদলও 

অহ্বান ওযলত ঘাআচঙলরা।‛ অচভ ফররাভ, ‚যআ চতন যকারাভলও যওন তযা ওযলরন ?‛ চতচন ফরলরন, 

‚অল্লা’য ওভ, নুিান ঙাো অচভ তালদয তযা ওচযচন, তাযা তযাওাযী অয যঘায চঙর।‛ 

ওামী আভাআর ফলরলঙনঃ অচভ ভতুামলদয ওালঙ চকলয় যদঔরাভ, তায চলঙ ওলয়ওচন যযাভান ুন্দযী মুফতী 

দাৌঁচেলয় অলঙ। ঘলর অায য চতচন ফরলরন, ‚ওামী ালফ, ঔাযা ধাযণা ওযলফন না। অল্লা’য ওভ, 

অচভ অচ মৃন্ত ওঔলনাআ াযাভ ওালচয চনয যওাভলযয দচে ঔুচরচন।‛ এওচদন অচভ তায ওালঙ যকরাভ। 

চতচন অভায চদলও এও িুওলযা ওাকচ চনলক্ষ ওযলরন। এলত চরঔা যলয়লঙ “  ‚চওঙ ুঅলরভ এও স্থালন 

এওচত্রত লয় ারারলও াযাভ অয াযাভলও ারার পলতায়া চদলয়লঙ। ফাদা’য ফতভৃালন তাযা এয ঈয 

অভর ওযলফ।‛ অচভ ফররাভ, ‚তাযা যফদ্বীন।‛ চতচন চচলে ওযলরন, ‚তাযা যফদ্বীন নাচও চভথযাফাদী ?‛ 

অচভ ফররাভ, ‚মাযা ভদলও ভুফা অয ভুতাঅলও ভুফা ভলন ওলয না, এফং মাযা ভুতাঅলও ভুফা অয 

কানলও ভুফা ফলর না, এযা চও থভ্রষ্ট নয় ? অয যম ফযচক্ত অচরভলদয ত্রুচি চনলয় ঈা ওযলফ য দ্বীলনয 

ঈয প্রচতষ্ঠা ালফ না।‛ এ ওথা শুলন ভতুামদ লঙ্গ লঙ্গ ওাকচচি ুলে যপরায চনলদৃ যদন। 

ভুতামদ প্রচতচি যনাঙ্গলন ফযথৃ  পর। যরালওযা তালও বয় যলতা। পলর নতুন চপতনা ভাথাঘাো চদলত 

াযলতা না, ফযং লনও চপতনা এভচনলতআ প্রচতত য়। চতচন ঔাযাচ হ্রা অয শুল্ক ভওপু ওলযন। চতচন 

ুান  নযায় চফঘালযয ুফাতা ফলয় যদন। প্রচালদয ঈয অলযাচত তযাঘায চফদূচযত ওলযন। ফনু 
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অব্বালয চঔরাপলতয চবচত্ত চযিন্ন লয় লেচঙলরা। ফনু অব্বালয চঔরাপলতয আভাযতলও যক্ষা ওযায় 

চতচন চদ্বতীয় াপপা নালভ চযচঘত। 

চতচন লথ খালি কান-ফাচনা, থনািয ওযায ঈয চনললধাো চাচয ওলযন। চতচন যরাওলদয ইদুর অমায 

নাভাম োলতন। চতচন প্রথভ যাওঅলত ঙয় তাওফীয অয চদ্বতীয় যাওঅলত এও তাওফীয ফরলতন। তলফ 

চতচন চনলচ যওান ঔুৎফা েলতন না। 

২৮০ চচচযলত চতচন ওায়লযা মান অয অচিওায কবনৃলযয ালথ তায রোআ য়। এ ফঙয যদফর যথলও 

ূমৃগ্রলণয ংফাদ অল। এ ফঙয ায়ার ভাল যদফলর ূমৃগ্রণ রালক, পলর অয মৃন্ত িওাযািন্ন 

চঙর, এযয ওালরা অধায যনলভ অল, মা প্রথভ যাত মৃন্ত চঙর, এযয বুচভওম্প য়। এলত লযয 

ফযাও ক্ষচতাধন য়। চফধ্বতর  বফলনয নীঘ যথলও অনুভাচনও রক্ষাচধও ফনী অদভলও ঈদ্ধায ওযা য়। 

২৮১ চচচযলত যযালভয ভুওুচযয়া য চফচচত য়। এ ফঙয যায় অয তফচযতর ালন াচনয ংওি যদঔা যদয়ায় 

এও চযতর াচনয ভূরয দাৌঁোয় এও চদযাভ, যরালওযা দুচবৃলক্ষয ওাযলন ভৃত প্রাণী যঔলত শুরু ওলয। এ ফঙয 

চতচন ভিায দাযন নাদয়া যবলগ ভচচলদ াযালভয াল অলযওচি ভচচদ চনভৃাণ ওলযন। 

২৮২ চচচযলত ভুতামদ ওাফীায যযয়াচগুলরা চনচলদ্ধ ওলযন। নলযালচয চদন অগুন জ্বারালনা অয 

যরাওলদয কালয় াচন চঙিালনায প্রথা যচত ওলযন। এিা চঙর চিচূওলদয যীচত। এ ফঙয চতচন ওতয অর 

নাদা চফনলত ঔাভারুয়া চফন অভাদ চফন তুরনুলও চফলয় ওলযন। য যচফঈর অঈয়ার ভালআ ৃথও লয় মায়। 

চফলয়য ভয় ওতয অর নাদা চতায ফাা যথলও ঘায াচায ওভযফন্দ অয দ চনু্দও বচত ৃভচণভুক্তা চনলয় 

স্বাভীয খলয অলন। 

২৮৩ চচচযলত কযলবয ফাচ্চালও চভযা প্রদালনয চনলদৃ যদন। এ রলক্ষয ৃথও এওচি দপতয প্রচতষ্ঠা 

ওলযন। এ অআনচি চনতায চবনন্দন ওেুায় অয তাযা ঔরীপায চনয দুয়া ওলয। 

২৮৪ চচচযলত চভলয এও প্রওায কবীয রার ফলণৃয প্রওা খলি। এলত ভানলুলয যঘাযা অয যদয়ারগুলরা 

মৃন্ত রার লয় মায়। পলর তাযা ঔুফআ চফনলয়য ালথ এ যথলও চযত্রালণয চনয দুয়া ওযলর এ রার ফণৃচি 

অয যথলও যাত মৃন্ত থালও। 

আফলন চাচযয ফলরলঙন, ২৮৪ চচচযলত ভুতামদ চভম্বলয দাৌঁচেলয় ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয প্রচত চবা ফলৃলণয 

চনয পযভান চাচয ওযলত ঘাআলর তায ঈমীয ঈফাআদুল্লা ফাধা চদলয় ফরলরন, এলত ভুচরভ চভল্লালতয ভালছ 

যক্ষালবয ঞ্চায লফ। চওন্তু য তায ওথা শুনলরা না, অওাভ চাচয ওযলরা। হুওভুনাভায় য অরী (যাঃ) এয 

প্রংা অয ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয যদালত্রুচি চফধৃত ওলয। এিা যদলঔ ওামী আঈুপ ফরলরন, ‚অচভরুর 

ভুচভনীন, অনায এ ওালচ চপতনা ৃচষ্টয অংওা অলঙ। অচন এভনিা ওযলফন না।‛ য ফরলরা, ‚এয 

ঈায় চললফ অভায ওালঙ তলরায়ায অলঙ।‛ ওামী ালফ ফরলরন, ‚অয অচন অরী চযফালযয চনয চও 
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ঈায় যফয ওযলফন ? তালদয চফঘযণ যতা োলনয যল ীভানা মৃন্ত। তাযা মচদ চধওালযয ওথা শুলন 

যরাওলদয ালত তলরায়ায তুলর যদয় ?‛ এ ওথা শুলন য তায আিা প্রতযাঔযান ওযলরা। 

২৮৫ চচচযলত ফযায় এও প্রওায রুদ ফলণৃয িওায যদঔা মায়। এযয তা ক্রভান্বলয় ফুচ অয ওালরা 

ফণৃ ধাযণ ওলয ঘাযচদলও ঙচেলয় লে। এযয অওা যথলও যদেলা চদযাভ চলনয এওচি ঘাদয লে। 

প্রফর ছলয াৌঁঘ তাচধও ফৃক্ষ ঈলে মায়। তাযয অভান যথলও াদা-ওালরা াথয ফচলৃত য়। 

২৮৬ চচচযলত ফাযাআলন অফু াআলদয অচফবৃাফ খলি, য াচলয অয়াদ ঈলে যপলর। ঔরীপায 

সনযলদয ালথ তায রোআ য়। তাযা যাচচত লর য ফযা অয এয াশৃ্বফতীৃ ঞ্চরগুলরা তায তর কত 

য়। 

অফুর হুাআন অর ঔাযীফী যথলও ঔতীফ অয আফলন অাচওয ফণৃনা ওলযলঙনঃ এওচদন ভুতামদ ওাচম অফু 

াচমলভয ওালঙ ফলর ািালরন, ‚ভওু ফযচক্ত অভায ওাঙ যথলও ওচৃ চনলয়লঙ। অচভ অনায অদারলতয 

ভাধযলভ অভায ানা চপলয যলত ঘাআ।‛ ওামী ালফ ফলর ািালরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অল্লা অনায 

ায়াত দাযাচ ওরুন। অনায ভলন অলঙ যম, অচন অভায ওাৌঁলধ এ দাচয়ত্ব ৃলণয য ফলরচঙলরন, অচ 

যথলও অদারলতয এ ওতফৃয যতাভায ঈয ফতাৃলফ। তএফ াক্ষী ঙাো অনায চবলমাক চওবালফ চফশুদ্ধ 

চললফ যভলন যনয়া যমলত ালয ?‛ চতচন চাচনলয় চদলরন যম, ভওু ভওু অভায াক্ষী। ওামী ালফ 

তালদয াচিলয় চদলত ফরলরন। ঔরীপায াক্ষীদ্বয় ওামীয াভলন এল বলয় চফলয়চি স্বীওায ওযলর ওামী 

ালফ ঔরীপায চবলমাক ঔাচযচ ওলয যদন। 

আফলন াভদুন নাচদভ ফলরলঙনঃ ভতুামদ তায ঔা ফাৌঁচদ অয চফলল ওলয তায চপ্রয়তভা দাচযযালও চনলয় 

ঈাকলয লাি াচায চদনায ফযলয় এওচি প্রাাদ চনভৃাণ ওলয ফফা ওযায আিা ওলযন। চওন্তু চওঙচুদন য 

দাচযযা যলরাও কভন ওযায় চতচন দারুন ফযচথত যান। 

২৮৯ চচচযলত ভুতামদ চচির যযালক অক্রান্ত লয় যচফঈর অচঔয ভালয ২২ তাচযঔ যাভফালয আলন্তওার 

ওলযন। 

ভাঈদী ফলরলঙনঃ ভভুূলৃু ফস্থায় এওচন ডাক্তায এল তায নােীলত াত চদলর চতচন যচালয রাচথ যদন। 

এলত ডাক্তালযয ভৃতুযয যআ তায ভৃতুয য়। 

ভুতামদ লনও ওচফতা চালনালতন। চতচন ঘায ুত্র অয একালযা চন ওনযা যযলঔ মান।  

তায ানাভলর যম ওর রাভাকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  আফনুর ভায়ামী অর ভালরওী, আফলন 

অচফদ দুচনয়া, ওামী আভাআর, ালয চফন অফু ঈাভা, অফুর অআনা ভুফাযযদ, অফু াআদ, ওচফ নাতাযী 

প্রভুঔ। 
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অর ভওুতাপী চফল্লা 

 

অর ভুওতাপী চফল্লা অফু ভুাম্মাদ অরী চফন ভুতামদ ২৬৪ চচচযয যচফঈর অচঔয ভালয ভাছাভাচছলত 

চীচও নালভয তুচওৃ ফাৌঁচদয কলব ৃচন্মগ্রণ ওলযন।  

চতচন দৃষ্টান্তীন ুদৃন চঙলরন। চতা ভুতামদ এয চঔরাপতওালরআ চতচন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত যান। চতায 

ুস্থতায ভয় ২৮৯ চচচযয যচফঈর অচঔয ভালয ১৯ তাচযঔ অয নাভালময য যরালওযা তায ফাআয়াত 

ওলয। 

ূরী ফলরনঃ ঔরীপালদয ভলধয তায নাভচি অরী ঙাো অয ওালযা চঙর না। আভাভ াান চফন অরী, াদী 

অয ভুওতাপী ঙাো ‘অফু ভুাম্মাদ’ ওালযা ওুচনয়ত চঙর না।  

ভুতামদ এয ভৃতুযয ভয় ভওুতাপী যাওা লয ফস্থান ওযচঙলরন। তায নুচস্থচতলত ঈমীয অফুর াান 

ওাচভ চফন ঈফায়দুল্লা তায ক্ষ যথলও ফাআয়াত গ্রণ ওলযন। তালও ঔফয যদয়া লর চতচন চভাচদঈর 

অচঔয ভালয ৭ তাচযঔ দচরা নদী চদলয় চাাচ যমালক ফাকদাদ এল যৌৌঁঙান। তায অকভলন ফাকদাদফাী 

ঔুী লয় তালও স্বাকত চানায়। চতচন তঔত নীন য়ায য তায চতা যরাওলদয ওাঙ যথলও যমফ 

খযফাচে দঔর ওলযচঙলরা, চতচন যগুলরা যবলগ য স্থালন ভচচদ চনভৃাণ ওলযন। যমফ ফাকান অয যদাওান 

যনয়া লয়চঙলরা, চতচন তা ভাচরওলদয ওালঙ চপচযলয় যদন। এলত চতচন চনতায যঘালঔ ভানুবফতায় চযণত 

যান। যরালওযা তায চনয দুয়া ওযলত থালও। 

এ ফঙয ফাকদালদ প্রঘণ্ড বুচভওম্প য়, এয প্রলওা ওলয়ও চদন মৃন্ত থালও। ফযায় তীব্র ছলেয ওাযলন 

লনও ফৃক্ষ ঈলে লে, মায দৃষ্টান্ত ূফৃফতীৃ আচতাল চফযর। আয়াআয়া চফন মাওরুয়া ওাযভতীয ালথ াী 

সচনওলদয দীখৃ মুদ্ধ য়। ফললল ২৯০ চচচযলত য ভাযা যকলর য স্থালন তায বাআ হুাআন ‘অচভরুর 

ভুচভনীন ভাচদ’ ঈাচধ ধাযণ ওলয যনতৃত্ব যদন। তায যঘাযায় এওচি দাক চঙর। য ২৯১ চচচযলত চনত 

য়। ২৯১ চচচযলত আনতাচরয়া প্রঘুয কচনভলতয ভার চফচচত য়।  

২৯৩ চচচযলত দচরা নদী পুলর- যপৌঁল এভন তযলঙ্গয ৃচষ্ট ওলয, মায অওচস্মও অখালত ফাকদালদয 

চধওাং ং ধ্বল লে। যচদন ফাকদালদয যাচলথ ২১ াত াচন চভা য়। 

ূরী ফলরলঙনঃ ভওুতাপীয ওাঙ যথলও শুলনচঙ যম, চতচন ভুভূলৃু ফস্থায় ফলরন, ‚অল্লা’য ওভ, অচভ যআ 

াতলা চদনালযয চনয দারুন বীত “ মা ভুরভানলদয ম্পদ অচভ ফযয় ওযচঙ। অভায বয় লি, 

চওয়াভলতয চদন অল্লা যমন এ ফযাালয যওান প্রশ্ন না ওলযন। এ বুলরয চনয অচভ অল্লা তাঅরায ওালঙ 

ক্ষভা প্রাথৃনা ওযচঙ।‛ 
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চতচন ২৯৫ চচচযয চমরওাদা ভালয ২২ তাচযঔ যচফফায যালত মুফও ওালরআ আলন্তওার ওলযন। অি যঙলর 

অয অি যভলয় যযলঔ চতচন ভাযা মান। 

তায মুলক যম ওর রাভা ভতৃযুফযণ ওলযন তাযা লরন “  অফদুল্লা চফন অভাদ চফন াম্বর, আভাভরু 

অযাফী ওানফার ভাওযী, ভপুতী অফু অফদুল্লা ফুানচী, ভুনালদয যরঔও ফামমায, অফু ভনদ অর-

ওুমী, ওামী অফু াচমভ, ালর চুমা, ভুাম্মাদ চফন নারুর ভরুমী, অফু হুাআন নুযী, অফু চাপয 

চতযচভমী প্রভুঔ। 

অফদুর কালপয ওতওৃ প্রণীত তাচযলঔ চনাুয গ্রলে ভওুতাপীয চঔরাপলতয তঔলত ঈলফন ংক্রান্ত আফলন 

অচফদ দুচনয়ায এওচি যযয়ালয়ত অচভ যদলঔচঙ। এ যথলও প্রতীয়ভান য়, আফলন অচফদ দুচনয়া ভওুতাপীয 

মুলক চীচফত চঙলরন।  
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অর ভওুতাদায চফল্লা 

 

২৮২ চচচযয যভমান ভাল কাযীফ নালভয যযাভান ফা তুচওৃ ফাৌঁচদয কলবৃ অর ভওুতাদায চফল্লা অফুর পচর 

চাপয চফন ভুতামদ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চন্তভ মযায় ভওুতাপীলও যফতীৃ ঔরীপা ম্পলওৃ চচলে ওযা লর ভুওতাদায য ভয় ফালরক য়ায় 

চতচন তালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। ভুওতাদায যতয ফঙয ফয়ল চঔরাপলতয তঔলত ভাীন। চতচনআ 

ফয়লয চদও চদলয় ফৃওচনষ্ঠ ঔরীপা। ঈমীয অব্বা চফন াান তালও ফাচ্চা যবলফ তায ফাআয়াত যথলও লয 

দাৌঁোলনায ভতাভত ফযক্ত ওযলর যরালওযা ভথৃন চাচনলয় অফদুল্লা চফন ভুতাম “  এয প্রতর াফ ওলয। চালনালত 

যলয় অফদুল্লা চফন ভুতাম ফরর, যক্ত ছযায অংওা না থাওায লত ৃঅচভ চঔরাপত গ্রণ ওযলফা। ংফাদ 

যলয় ভুতাওাদ চফুর চযভাণ ম্পলদয চফচনভলয় অবু্দল্লালও ন্তুষ্ট ওযায় অফদুল্লা চঔরাপত প্রতযাঔযান 

ওলযন।  

চনকন এ প্রচক্রয়া যভলন না যনয়ায় ২৯২ চচচযয যচফঈর অঈয়ার ভালয চফ তাচযলঔ পুিফর যঔরাযত 

ফস্থায় চনতা ভওুতাদালযয ঈয অক্রভণ ওলয ফলর চতচন খলযয ভলধয চকলয় অত্মলকান ওলযন। 

যরালওযা অফদুল্লা চফন ভুতামাদলও যডলও অনলর াভচযও চপাযকণ, চফঘাযওভন্ডরী, যালষ্ট্রয উধ্বতৃন 

ওভওৃতাৃফৃন্দ অয লযয চবচাত যেণীয নাকচযলওযা তায ালত ফাআয়াত ওলযন অয তালও ‘কাচরফ চফল্লা’ 

ঈাচধলত বূচলত ওযা য়। এযয ভুাম্মাদ চফন দাঈদ চফন চাযযালও ঈমীয অয অফুর ভুনা অভাদ চফন 

আয়াওুফলও ওাচম লদ চনলয়াক চদলয় নতুন ঔরীপায নালভ অওাভ চাচয লত থালও। 

ভাঅপী চফন মাওাচযয়া চাযীযী ফলরলঙন, ভওুতাদাযলও াযন ওলয আফলন ভুতালময ফাআয়াত গ্রলণয য 

যরালওযা ভুাম্মাদ চফন চাযীয তাফাযীয ওালঙ এলর চতচন নতুন ঈমীয অয ওামীয নাভ চালনালত ঘাআলরন। 

তাযা ফরলরা, ‚ভুাম্মাদ চফন দাঈদ চফন চাযযযা লর ঈমীয, অয অফুর ভুনা অভাদ চফন আয়াওুফ 

লরন ওামী।‛ চতচন ফরলরন, ‚এ ওাচ ূণৃতা ায়চন।‛ তায ফরলরা, ‚অচন চও এলদয যমাকয ভলন ওযলঙন 

না ?‛ 

ফাআয়ালতয য আফলন ভুতাম ভুওতাদাযলও দারুর ঔুরাপা যঙলে যদয়ায ওথা ফলর ািালর ভওুতাদায 

ফরলরন, ‚চফনা যঘষ্টায় যওন তা যঙলে চদলফা ?‛ ভওুতাদায তায লক্ষয চওঙ ুযরাওলও স্ত্রচিত ওযলরন। 

অল্লা তাঅরা আফলন ভুতালময ফাচনীলত বীচত ঙচেলয় চদলরন। আফলন ভুতাম তায ঈমীয অয ওামীলও চনলয় 

াচরলয় যকলরা। ফাকদালদ ওতলর অভ (কণতযা) শুরু লরা। যফ পওী অয অভীযকণ ভওুতাদাযলও 

াযন ওলযচঙলরা, তালদয ফন্দী ওলয আঈুলপয ওালঙ যাদৃ ওযা লর চতচন তালদয ভধয যথলও ঘাযচন 

ফালদ মালদয ভলধয ওামী অফু ঈভয চঙলরা, ওরলও তযা ওলযন। আফলন ভুতামলও ফন্দী ওলয চচন্দানঔানায় 

ািালনা য়। ওলয়ও চদন য য রা লয় যফচযলয় অল। 
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এযয ভুওতাদায অফুর াান অরী চফন ভুাভাদ চফন পযাতলও ঈচময চনলয়াক ওলযন। চতচন ভাচরুভলদয 

াল দাৌঁোন, আনালপয প্রায খিান অয ভওুতাদাযলও আনাপ ওযায প্রচত ঈদ্বদু্ধ ওলযন। ল্প ফয়স্ক 

য়ায ওাযলন ভুওতাদায াম্রালচযয মাফতীয় ওামৃাচদ ম্পাদলনয দাচয়ত্ব অফুর াালনয ঈয ৃণ ওলয 

চতচন যঔরাধুরায় ফযতর  লয় লেন। 

এ ফঙয চতচন আহুদী অয চিস্টানলদয যফা গ্রণ না ওযায পযভান চাচয ওলযন। এ ফঙয চশ্চভাঞ্চলর ভাদী 

নাভও এও প্রতাযলওয অচফবৃাফ খলি। য আভাভত দঔর ওলয অয চঔরাপলতয দাফী যতালর, যরালওযা তায 

ালথ আনাপূণৃ অঘযণ ওলয অয দূয-দুযান্ত যথলও চনতায ের এল তায তাওাতলর ভলফত য়। ধীলয 

ধীলয চশ্চভাঞ্চরীয় চনদগুলরা তায ওব্জায় অলত থালও অয তায বুঔলন্ডয চযচধ ক্রভান্বলয় ফৃচদ্ধ ায়। য 

আভাভ ভাদী য়ায ফযাালয দাফী ওলয। ফললল অচিওায কবনৃয চময়াদাতলু্লা চফন অকচরফ াচরলয় 

চভয লয় আযাও াচে চভান। এযয ভুচরভ চফলশ্বয চশ্চভাঞ্চরীয় প্রান ফনু অব্বালয াত যথলও 

ভাদীয দঔলর ঘলর মায়। 

ঐচতাচওলদয দচৃষ্টলত এ খিনাচি আচতালয এওচি গুরুত্বূণ ৃধযায় অয ফনু অব্বালয চনয এওচি 

ভভৃাচন্তও  দুঃঔচনও ক্লাচন্তওার। এ চাফ যভাতালফও ফনু অব্বালয াম্রাচয ভুচরভ চফশ্ব চললফ ১৬০ 

ফঙলযয যঘলয় চওঙ ুযফী ভয় তালদয ালত চযঘাচরত লয় অল। এযয ভুচরভ চাালনয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

যাচযগুলরা তালদয াতঙাো লত থালও। 

মাাফী ফলরলঙন, ‚ফয়ল যঙাি য়ায ওাযলন ভুওতাদায যাস্ট্রীয় ফযফস্থানায় লনও বুর ভ্রাচন্তয চন্ম যদন।‛ 

৩০০ চচচযলত দায়নুয লয এওচি াাে ধ্বল লে অয এয নীঘ যথলও এলতা াচন যফয য়, মা দ্বাযা 

ওলয়ওচি গ্রাভ প্লাচফত য়। এ ফঙয ভাদী ঔচ্চয ুরুল ঔচ্চলয চযণত য়। অল্লা ফৃভয় ক্ষভতায চধওাযী। 

৩০১ চচচযলত অরী চফন ইালও ঈমীয চনমুক্ত ওযা য়। চতচন ঔুফআ ইভানদাযী, আনাপ  তাওয়ায ালথ 

ওাচ ওযলতন। চতচন ভদান চনললধ ওলয অওাভ চাচয ওলযন। চতচন শুল্কভুক্ত ফাচণচচযও ফাচায কলে 

যতালরন। এ ফঙয অফু ঈভযলও চদ্বতীয় ফায ওামী লদ চনলয়াক যদয়া য়। এ ফঙয ভুওতাদায ফৃপ্রথভ 

যখাোয় ঘলে চনলচয প্রাাদ যথলও াভাীয়া লয মান অয চনতায াভলন চনলচয অত্তপ্রওা খিান। এ 

ফঙয হুাআন াল্লাচ ভারুপ ভানুয (ভানুয াল্লাচ -  নুফাদও) ঈলিয চলি ঘলে ফাকদাদ অল। য 

‘অনাল্লা’ (অচভ অল্লা) ফলর দাফী ওযলতা। ফাকদালদ এয প্রায খলি। তায ালথ ংচিষ্ট চফলয় চনলয় 

চফতওৃ ওলয চানা মায় -  ওুযঅন, াচদ অয চপও ম্পলওৃ তায যওান ধাযনাআ যনআ। এ অচওদা ফলনয 

চনয তালও ফন্দী ওযা য়। ফললল ৩০৯ চচচযলত ওামী অফু ঈভলযয পলতায়া যভাতালফও তালও ূলর 

ঘোলনা য়। 

৩০১ চচচযলত ভাদী ঘচল্ল াচায ফাযফায সনয চনলয় চভয অক্রভলণয চনয মাত্রা ওলয। চথভলধয নীর 

নলদ প্রফর ঈত্তার থাওায ওাযলন তাযা আওান্দাচযয়ায় চপলয চকলয় যঔালন চপতনা পাালদয চন্ম যদয়। 
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তালদয প্রচতত ওযায চনয াী যপৌচ ািালনা য়। ফযওা ঞ্চলর ঈবলয়য ভলধয মুদ্ধ লর াী ফাচনী 

যাচচত য় অয ভাদী আওান্দাচযয়া  চপঈভ দানত ওলয। 

৩০২ চচচযলত ভওুতাদায তায াৌঁঘ ুলত্রয ঔতনা ওলযন। এ ফাফদ চতচন ঙয় রাঔ চদনায ঔযঘ ওলযন। 

ুত্রলদয ালথ চতচন কণন আয়াচতভ চশুয ঔতনা ওযায অয তালদয প্রচত লনও ওরুণা ওলযন। এ ফঙয 

ভুওতাদায ফৃপ্রথভ চভলযয চালভ ভচচলদ চাভাম োন। 

৩০৪ চচচযলত ফাকদালদ মাফমাফ নাভও এও বয়ংওয প্রাণীয অচফবৃাফ খলি, য যালত দুআ তরায় ঈলি 

ফাচ্চালদয যঔলয় যপরলতা অয নাযীলদয চনতলম্ব অখাত ওযলতা। যরালওযা তায অক্রভণ যথলও যক্ষা াফায 

চনয থারাফান ফাচালতা। এ খিনা লনও চদন মৃন্ত ঘলর। 

৩০৫ চচচযলত যযাভান াম্রাচয ভুওতাদালযয প্রচত ফিুলত্বয াত প্রাচযত ওলয অয চি ওযায চনয 

ঈলেৌওন চওঙ ুযরাও তায ওালঙ ািালনা য়। ভওুতাদায যযাভানলদযলও বযথৃনা োলনয চনয 

াভীয়া যতাযণ যথলও দারুর ঔুরাপা মৃন্ত এও রাঔ লাি াচায ফভৃ চযচত সনয দাে ওচযলয় যদন। 

তালদয চলঙ লাি াচায যফও অয াতলা প্রযী চনলয়াক ওলযন। দারুর ঔুরাপায় যদয়ারগুলরালত 

যকৌযঘচন্দ্রওা ঔালত অিঘচল্ল াচায মফচনওা চদলয় ুচিত ওলযন, ফাআ াচায ওালৃি চফচঙলয় যদন, 

এও চওাযী াচঔ চওলর যফৌঁলধ চনলচয াভলন যালঔন। এ ফঙয ভালনয ফাদা ভওুতাদালযয ওালঙ 

ঈলেৌওন ািায়, এয ভলধয চঙর ওালরা ফলণৃয এওচি াচঔ “  যম যতাতা াচঔ চফশুদ্ধ  পষ্ষ্টবালফ াচৃ  

চচন্দ বালায় ওথা ফরলতা।  

৩০৬ চচচযলত ভওুতাদালযয ভা এওচি চঘচওৎারয় কলে তুলরন, মায ফাচলৃও ঔযলঘয চযভাণ ঘায াচায 

চদনায। এ ফঙয ভুওতাদালযয ফলরায ওাযলণ াম্রালচযয ওর ফলন্দাফতর  াী াযালভয ালত ঘলর মায়। 

ভুওতাদালযয ভা প্রচত চুভঅয় আচরালয অফান ওযলত থালওন। এলত ওামীকন অয যালস্ট্রয ঈচ্চদস্থ 

ওভওৃতাৃলদয ঈচস্থত য়ায পযভান চাচয ওলযন। এ ফঙয ওাচভ ভুাম্মাদ চফন ভাচদ চভলযয চধওাং 

চনদ দঔর ওলয যনয়। 

৩০৮ চচচযলত ফাকদালদ ঔাদযযয দারুন ংওি যদঔা যদয়। পলর প্রচাফৃন্দ বাফ নিলন চনচতত য়। 

ওচথত অলঙ, ফাকদালদ প্রাও াচভদ চফন অব্বালয তযাঘালয চনকন চস্থয লয় রুিাি শুরু ওযলর 

রোআ যফৌঁলধ মায়। চক্ষপ্ত চনতা যচরঔানায় অগুন ধচযলয় চদলর ওলয়দীযা াচরলয় মায়। াম্রালচযয ঈমীযলও 

প্রতর াযাখালত তযা ওযা য়। অব্বাীয় াম্রাচয যকারলমাক ূণৃ লয় ঈিলর ফাকদাদ মৃন্ত যওান য 

যৌৌঁঙালতা না। এ ফঙয অর ওাচভ চামীযা ওাাত য দঔর ওলয চনলর চভযফাী চফঘচরত লয় ঈলি। 

তাযা মুলদ্ধয চনয প্রস্তুত য়। 

৩১১ চচচযলত চতচন এ অলদ যদন যম, ভুতামদ এয পযভান যভাতালফও কবৃস্থ ফাচ্চালও ফযআ ন্তালনয 

বাক চদলত লফ।  
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৩১২ চচচযলত যঔাযাালনয অভীলযয ালত পাযকানা চফচচত য়। 

৩১৪ চচচযলত যযাভ াম্রালচযয ভারতীয়া ঞ্চর তলরায়ায দ্বাযা চয় য়। এ ফঙয দচরা নদীয াচনলত 

যভৌুর য প্লাচফত য়। 

৩১৫ চচচযলত যযাভানযা চদভয়াত লয রুিাি ওলয অয চালভ ভচচলদ ফাৌঁচ ফাচায়। এ ফঙয চদরাভ 

যকালত্রয যরালওযা যায়  চাফার লয াভরা ওলয কবনৃযলও তযা অয ফাচ্চালদযলও মলফ ওলয। 

৩১৬ চচচযলত ওাযভাতী দারুর চচযত নালভ এওচি বফন সতচয ওযায় চফৃঙ্খরা ভাথাঘাো চদলয় ঈলি। 

ভুরভানলদয ঈয অওচস্মও অক্রভণ ঘাচরলয় য লনও চনদ দঔর ওলয। তায ঘলযয ংঔযা ফৃচদ্ধ 

ায়। তায সনযযা ঘাযচদলও ঙচেলয় লে। চঔরাপলতয চবচত্ত যওৌঁল ঈলি। ভওুতাদায তায ালথ মুদ্ধ ওযায 

চনয ওলয়ফায যনাফাচনী ািান, চওন্তু তাযা যাচচত লয় চপলয অল। তালদয বলয় াি ফি লয় মায়, 

ভিাফাী ভিা যীপ যঙলে াচরলয় মায়। যযাভানযা ঔাল্লাত অক্রভণ ওলয যঔনাওায চালভ ভচচলদয 

চভম্বয যফয ওলয য স্থালন কু্রদণ্ড স্থান ওলয।  

৩১৭ চচচযলত ভুচন যবলফচঙলরা, ‚ভওুতাদায অভালও ফাদ চদলয় ারুন চফন কাযীফলও অচভরুর ঈভাযা 

ফানালত ঘান‛, এ চনয য চফলদ্রা ওলয। ভুাযযভ ভাল শুক্লা লক্ষ এায য ওর সনয  অভীযলও চনলয় 

দারুর ঔুরাপা অক্রভণ ওলয। এ দৃয যদলঔ ভওুতাদালযয প্রাণ ঈলে মায়। য ভয় চতচন চনলচয ভা, ঔারা 

অয স্ত্রীলও চনলয় লয লেন। তায খয যথলও ঙয় রাঔ চদনায রুি ওলয যনয়। যরালওযা তায াযলণয 

ঈয াক্ষয যদয়। ভচুন অয অভীযকণ ভুাম্মাদ চফন ভুতামদলও ‘অর ওাচয চফল্লা’ রওফ চদলয় তালও 

ফাআয়াত যদন। অফু অরী চফন ভুওারায ঈয ঈমীলযয দাচয়ত্ব যদয়া য়। এিা চঙর চভুঅয চদন। যচফফালয 

অর ওাচয চফল্লা আচরা ওলযন। যাভফালয ঈমীয এ ংফাদ ওর যাচয প্রাওলদয ওালঙ যফযা 

ওলয। যচদন সনযযা তালদয যফতন-বাতাচদ প্রাথৃনা ওলয। য ভয় ভুচন ঈচস্থত চঙর না। পলর চফৃঙ্খরা 

যদঔা যদয়। সনযযা চদযানলও তযা ওলয, ভচুনলয বফলন াভরা ঘারায় অয ভুওতাদালযয নুিান ওলয। 

ফললল তাযা ভুওতাদাযলও ওাৌঁলধ ওলয দারুর ঔুরাপায় চনলয় অল অয অর ওাচয চফল্লালও ধলয এলন 

তায াভলন য ওলয। য ভয় অর ওাচয ওাৌঁদচঙলরন, ন্তয অল্লা অল্লা ওযচঙলরা। ভওুতাদায তালও 

ফরলরন, ‚বাআ, বয় যলয়া না। যতাভায যওান যাধ যনআ। তুচভ অভায যওান ম্মান ওলযাচন। অল্লা’য 

ওভ, অচভ অনালদয চওঙআু ফরলফা না।‛ এ খিনা যদলঔ যরালওযা নীযফ চনতর ব্ধ হ য়। অলকয ঈমীযলওআ 

অফায চনলয়াক ওলযন। যাচযগুলরালত চফলয়চি চাচনলয় যদয়া য়। ভুওতাদায ঔরীপায অলনআ চধচষ্ঠত 

থালওন। চতচন সনযলদয ুযস্কৃত ওলযন।  

এ ফঙয ভুওতাদায াচীলদয ালথ ভানুয দারভীলও ািান। চমচন াচীলদয চনযালদ ভিা যীলপ যৌৌঁলঙ 

যদন। ৮আ চচরাি তাচযলঔ অল্লা’য দুভন অফু তাচয ওায়ভতী ভিায় চকলয় ভচচলদ াযালভয াচীলদয 

তযা ওলয অয রাগুলরা চভচভ ওূল যপলর যদয়। যরৌদলণ্ডয অখালত াচলয অয়াদ যবলগ গুচযলয় 

যদয় অয ঔানালয় ওাফায যদয়ার যথলও তা ৃথও ওলয যপলর। একালযা চদন মৃন্ত াচলয অয়াদ 
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এবালফআ লে চঙর। এযয য তা চনলয় ঘলর মায়। চফ ফঙলযয যফী ভয় মৃন্ত যচি তায ওব্জায় চঙর। 

ঞ্চা াচায চদনালযয চফচনভলয় তা চপচযলয় যদয়ায ওথা লর যফতীৃলত য তা চপচযলয় চদলত স্বীওৃচত 

চানায়। ফললল ভচতয চঔরাপতওালর াচলয অয়াদচি অনা য়। 

ওচথত অলঙ, াচলয অয়াদচি ভিা যীপ যথলও দারুর চচযালত চনলয় মায়ায ভয় যম ঈি এলও ফন 

ওলযলঙ য ঈিআ ভাযা যকলঙ। এবালফ চথভলধয ঘচল্লচি ঈি ভাযা মায়। অয চপচযলয় অনায ভয় াচলয 

অয়াদ ফনওাযী দুফৃর ঈিচি যভািাতাচা লয় মায়।  

ভুাম্মাদ চফন যফী চফন ুরায়ভান ফলরলঙন, ওাযাভলতয এ ফঙলয অচভ ভিা যীলপ চঙরাভ। এও ফযচক্ত ওাফা 

যীলপয ালদয নারা ঔুলর যপরায চনয ালদ ঈিলর অভায সধমৃঘুযচত খিলরা। অচভ দুয়া ওযরাভ, ‚য 

অল্লা, অচন ফেআ নীর। চওন্তু এ চরুুভ অভায যভালি য য় না।‛ যরাওচি ালথ ালথ াদ যথলও 

লে ভাযা যকলরা। 

ওাযভতী ওাফায দযচায় ঈলি এ ওচফতাচি াি ওলয “‚অচভ অল্লা’য ালথ যলয়চঙ। অল্লা’য ওভ, অচভআ 

ৃচনীরতালও ৃচষ্ট ওচয অয ধ্বং ওচয।‛ এযয এ চাচরভ যরাওচি যফী চদন ফওা ায়চন, য ফন্ত 

যযালক অক্রান্ত লয় ভাযা মায়। এ ফঙয ফাকদালদ এওচি ফে চপতনা ৃচষ্ট য় এ অয়ালতয ফযাঔযা চনলয় “  

  ٝ ب َسثُّهَ  ٠َجَْؼثَهَ  أَْ َػَغ  ِ مَب ا َِ ّ ٛد  ْح َِّ  

‚চঘলযআ যতাভায যফ যতাভালও ভাওালভ ভাভলুদ যৌৌঁলঙ চদলফন।‛ (ূযা অর- আযা, ১৭ 0 ৭৯) 

ানাচফরা ম্প্রদালয়য দাফী, এ অয়ালতয থ ৃলি, অল্লা তাঅরা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআচ য়া 

াল্লাভলও অযল ালও ভাীন ওযলফন। অয য লক্ষয ফক্তফয লরা, এয থৃ এিা নয়। এ যথলও 

যাুলরয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) াপাঅত ঈলদ্দয। এ চপতনায় লনও যরাও প্রাণ াযায়। 

৩১৯ চচচযলত ওাযভতী ওপুায় এল ধভও চদলর ফাকদাদফাী ফাকদাদ দঔলরয বলয় বীতন্ত্রতর  লয় লে। 

যরালওযা এ যথলও চযত্রালণয চনয অল্লা তাঅরায দযফালয তযন্ত চফনয় চচেত ওান্নায ালথ প্রাথনৃা ওলয। 

এ ফঙয দীরাভ যকালত্রয যরালওযা চদনুয ঞ্চর দঔর ওলয যঔানওায লনও যরাওলও ফন্দী অয তযা ওলয। 

৩২০ চচচযলত ভুচন ফাযফায চাচত চনলয় কচিত এও চফযাি ফাচনী চনলয় ভওুতাদাযলও অক্রভণ ওযলত এলর 

চতচন নলনয ভয়দালন অলন। মুলদ্ধয এও মৃালয় এও ফাযফায যপৌলচয ফৃায অধালত ভুক্তাদায মচভলন 

লে যকলর য তায তলরায়ায চদলয় ঔরীপায ভাথা যওলি যপলর। তায ওাৌঁিা ভাথা ফৃায অকায় যকৌঁলথ তায 

ঈয ওাে চদলয় যেলও যদয়া য় অয তায রাচি ঈরঙ্গ ওলয দূলয যপলর যদয়। যরালওযা ঔেওলুিা অয 

ফচৃয চদলয় তায রিাস্থান যেলও যদয় অয যঔালনআ তালও দাপন ওযা য়। এিা ৩২০ চচচযয ায়ার 

ভালয ২৭ তাচযঔ যাভফালযয খিনা। 
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ভুওতাদায চফশুদ্ধ োলনয চধওাযী চঙলরন। চতচন ায়াত অয যাফ যথলও াযক চঙলরন। তায ালথ 

ঘয় ণূৃভাত্রায় চফযাচ ওযলতা। নাযীযা তায ঈয যলযান চঙর। চতচন তালদয ভালছ চঔরাপলতয ওর 

চয চফচরলয় যদন। চতচন এচতভলদয চতনগুন যফী দান ওযলতন। ননয  চদ্বতীয় এওচি চলযয 

তাচফ চতচন এও দালযাকালও দান ওলযন। তায ওালঙ যযাভান, াওারাফী অয াফচ যকারাভ ঙাো 

একালযা াচায চচো যকারাভ চঙর। 

ভুওতাদালযয ফালযা ুলত্রয ভলধয যযচা, ভতু্তাওী অয ভচত “  এআ চতনচন ঔরীপা যান। অফদুর ভাচরলওয 

ঘায ুত্র ঔরীপা লয়চঙলরন, মায দৃষ্টান্ত চফযর। এিা মাাচফয চবভত। তলফ অভায (গ্রেওালযয) ভলত, 

অভায মুক মৃন্ত ভুতায়াচিলরয াৌঁঘ চন অরাদ অর ভুতাআন অব্বা, অর ভুতামদ দাঈদ, 

ভুতাওপী ুরায়ভান, অর ওাচয়ভ াভমা অয অর ভুতানচচদ আঈুপ ঔরীপা যান, মায ঈভা যনআ। 

রতীপা রাতাআপুর ভাঅচযপ াঅরাফীয ভলধয যলয়লঙ, ভুতায়াচির অয ভুওতাদায ঙাো ওালযা নাভ 

চাপয চঙর না। ঈবলয় চনত যান। ভুতায়াচির যাভফায অযলত অয ভুওাতাদায যাভফায চদলন ভাযা 

মান।  

তায ানাভলর যম ওর রাভালয় যওযাভকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  ভুাম্মাদ চফন অফু দাঈদ 

মাচয, ওামী আঈুপ চফন আয়াওুফ, ালপয়ী ভামালফয ায়ঔ আফলন াযী, চমনদ, দানীর অফু ঈভান 

চচযী, অফু ফওয দাআমী, চাপয ওাযয়ানী, ওচফ আফলন ফাা, ুনালনয যরঔও নাাই, ুনালনয যরঔও 

াান চফন ুচপয়ান, ভুতামারালদয ায়ঔ চায়া চায়ায়ী, নাহুদচফ আয়াভুত চফন ভাযমা, আফলন চাল্লা, 

ভুনালদয যরঔও অফুর অরী যভৌুরী, চভলযয ম্মাচনত ক্বাচয আনানীর ভাওযী চফন আঈুপ, চভলযয 

প্রঔযাত ক্বাচয আফলন আঈুপ, ভুনালদয যরঔও অফু ফওয রুয়ানী, আভাভ আফলন ভুনচময, আফলন চাযীয 

তাফাযী, নাহুচফদ চমচাচ, আফলন ঔুমাআভা, আভাভ মাওাচযয়া সতয়ফ, চফনানুর চাভার, অফু ফওয চফন অফু 

দাঈদ চচচতর াচন, নাহুচফদ আফলন াযাচ, অফু অয়ানা, ভুনালদয যরঔও অফুর ওাচভ ফাকফী, অফু 

ঈফাআদা চফন াযফূয়া, ভুতামারালদয ায়ঔ ওাফী, ওামী অফু ঈভয, ওাদাভা প্রভুঔ। 
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অর ওাচয চফল্লা 

 

অর ওাচয চফল্লা অফু ভানুয ভুাম্মাদ চফন ভুতামদ চফন তারা চফন ভতুায়াচির ‘চপতনা’ নাভও ফাৌঁচদয 

কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

ভুওতাদায চনত য়ায ভয় যরালওযা তালও অয ভুাম্মাদ চফন ভওুতাপীলও চনফৃাঘন ওলয। তাযা চঔরাপত 

গ্রলণয নুলযাধ চনলয় আফলন ভওুতাপীয ওালঙ যকলর চতচন তা গ্রলন ম্মচত চাচনলয় ফলরন, ‚চঔরাপলত 

অভায প্রলয়াচন যনআ, ওাযন অভায ঘাঘা ওাচয চঔরাপলতয যফী ওদায।‛ ওাচয চঔরাপত গ্রণ ওযলর 

ফাআয়াত লয় মায়। ৩১৭ চচচযলত তালও অর- ওাচয ঈাচধ যদয়া য়। 

চতচন চঔরাপলত অীন লয় ফৃপ্রথভ ভওুতাদালযয অরাদলদয ঈয চচযভানা অলযা ওলযন অয এলত 

তাযা লনও ক্ষয়ক্ষচতয ম্মুঔীন য়। চযচস্থচত এভন য় যম, ভওুতাদালযয ভা ধুলওধলুও আলন্তওার ওলযন। 

৩২১ চচচযলত যনাফাচনীয ভলধয চফৃঙ্খরা ৃচষ্ট লর ভচুন অয আফলন ভওুারা চওঙ ুযরাও ওাচযলও 

চঔরাপতঘুযত ওলয আফলন ভুওতাপীলও তঔলত ফালনায যঘষ্টা ঘারায়। চালনালত যলয় ওাচয এওচি পাৌঁদ 

ালতন। চতচন তায চফলযাধী ওরলও ফন্দী ওলয তযা ওলযন অয যপৌচলদয ঈায- ঈলেৌওন চদলয় াত 

ওলয যনন। এবালফ চতচন প্রচালদয ন্তলয ভমৃাদায অন ওলয যনন। চতচন তায রওলফয ালথ ‘অর 

ভুনতাচওভ চভন অদায়াদ্বীচনল্লা’ “  এতিুওু ফৃচদ্ধ ওলযন।  

এ ফঙয চতচন কাচয়ওা ফাৌঁচদলদয যাঔা চনচলদ্ধ ওলযন। ভদ দূলয যপলর যদন, কায়ওলদয ফন্দী ওলযন, চচোলদয 

চনফৃালন ািান, যঔরাধুরায াভগ্রী যবলগ যপলরন। মাযা ঈলত্তচনাওয কান কাআলতা অয মাযা িাণ্ডা ঙ্গীত 

চযলফন ওযলতা না, তালদয চফচক্র ওলয যদয়ায চনলদৃ যদন, থঘ চতচন চনলচআ িফ যওভ োন 

শুনলতন অয ভদ ান ওলয ফুদ লত থাওলতন। 

৩২২ চচচযলত দায়রভ অরী চফন ফূয়ায লমাচকতায় আপষ্াালনয ঈয অক্রভণ ঘারায়। য ম্পলদয 

াাে কলেচঙলরা। ঔরীপায নালয়লফয ালথ চভলর ভুাম্মাদ চফন আয়াওুফলও যাচচত ওলয অয আফলন ফূয়া 

াযলযয চদলও দচৃষ্ট যদয়। তায চতাভাতা চঙর তদচযদ্র, তাযা ভাঙ চওায ওযলতা। এওচদন য স্বলে 

যদঔলরা, তায যালফয যাতর া চদলয় এও ঔণ্ড চিসু্ফচরঙ্গ যফয লয় ৃচথফী অলরাচওত ওলয যপলরলঙ। য 

চনলচআ এ স্বলেয ফযাঔযা ওযলরা এবালফ যম, তায অরাদ ফাদা লফ, অয চিসু্ফচরঙ্গ মতদূয মৃন্ত 

যৌৌঁলঙলঙ ততদূয মৃন্ত তায যালচযয ীভানা মুলদ্ধয ভাধযলভ ম্প্রাচযত লফ। 

আফলন ফূয়া লনও ভার চভা ওলয অয চধওাং য তায দানত য়। ঔুযাান অয াযয চঔরাপত 

যথলও যফচযলয় আফলন ফূয়ায ধীলন ঘলর মায়। এ ফঙয আাও চফন আভাআরলও ওাচয ওুলয ভলধয রিচওলয় 

তযা ওলয। তায যাধ চঙর -  য চঔরাপত রালবয অলক ওাচলযয এও ফাচদলও ওাচলযলয যঘলয় যফী 

ভূরয চদলয় চওলনচঙলরা।  
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এ ফঙয আফলন ভুওারা অত্মলকান যথলও যফচযলয় এল যনাফাচনীলত এ প্রঘায ঘারায় যম, সনযলদয 

ফন্দী ওলয যাঔায চনয ওাচয বুকবসৃ্থ ওক্ষ চনভৃাণ ওলযলঙন। এ ওথা শুলন তাযা যওালভুক্ত তলরায়ায চনলয় 

ওাচলযয ঈয ছাৌঁচলয় েলর য াচরলয় মায় অয ৩২২ চচচযয াভাচদঈর অচঔয ভালয ঙয় তাচযলঔ 

সনযাচয ৃচষ্টওাযীলদয ালত ফন্দী যান। 

অব্বা ভুাম্মাদ চফন ভওুতাদালযয ওালঙ চনকন ফাআয়াত ওলয এফং ‘অয যামী চফল্লা’ ঈাচধ চদলয় তায 

ঈয চঔরাপত ঘাচলয় যদয়। এযয যরালওযা ঈমীয, অফুর াান চফন ওামী অফু ঈভয, াান চফন 

অফদুল্লা চফন অফুর ায়াচযফ, অফু তাচরফ চফন ফরুরলও ওাচলযয ওালঙ ািায়। তাযা তালও ফরলরা, 

‚এঔন অচন চও ওযলত ঘান ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যতাভযা অভায ওালঙ ফাআয়াত ওলযলঙা, অচভ যতাভালদয 

প্রচত ন্তুষ্ট নআ। যতাভযা অভায অনকুতয ওযলফ অয নযলদযলও অনকুতয ওযলত ঈদ্বুদ্ধ ওযলফ।‛ এয 

চফালফ ঈমীয ওাচযলও াযলণয চবভত ফযচক্ত ওলয ঘলর মায়। 

ওামী অফুর াান ফলরলঙনঃ অচভ যামীয ওালঙ চকলয় চফতর াচযত চাচনলয় ফররাভ, ‚অভায দচৃষ্টলত তায 

অভানত পযম।‛ যামী ফরলরন, ‚যতাভালও যঙলে যদয়া লরা।‛ অচভ যঔান যথলও ঘলর অায য 

ওাচলযয যঘালঔ ীা যেলর যদয়া য়, পলর চতচন চঘযচদলনয চনয ি লয় মান। 

ভাভুদ আপষ্াানী ফলরলঙনঃ দুশ্চচযত্র অয যক্ত ছযালনায প্রচত িফ যনায ওাযলণ ওাচযলও াযন 

ওযা য়। চতচন দঘুযত লত ম্মচত চানালর তায যঘাঔ দুলিা ঔুলর যনয়া য়। 

ূরী ফলরলঙনঃ ওাচয চঙর যক্ত চাু, দুশ্চচযত্র, স্বতন্ত্র যভচালচয অয ভদযায়ী। প্রযী ঙন্দ না লর 

চতচন তায ফংলয য ফং তযা ওযলতন। চতচন ফৃা ালত চনলর ওাঈলও না ওাঈলও তযা না ওযা মৃন্ত 

ক্ষান্ত লতন না। 

অরী চফন ভুাম্মাদ ঔুযাানী ফলরলঙনঃ এওচদন অচভ ওাচলযয ওালঙ যকরাভ। চতচন অভালও এওালন্ত যডলও 

চনলরন। য ভয় তায াভলন ফৃা যাঔা চঙর। চতচন অভালও ফনু অব্বালয ঔরীপালদয সফচষ্টযাফরী ফণৃনা 

ওযলত ফরলরন।  

অচভ ফরলত রাকরাভ -  ‚াপপা যক্ত চাু চঙলরন। তায যদঔালদচঔ তায প্রাওফৃন্দ তায নুযণ 

ওলয। তফু চতচন চঙলরন দানীর।  

ভানুয ফৃপ্রথভ অব্বা অয অফু তাচরফ ঈবয় ফংল ননলওযয চন্ম যদন, মা অলক চঙর না। চতচন 

ওচফলদয বালদয লদ চধচষ্ঠত ওলযন। চতচন ফৃপ্রথভ ুচযয়ানী অয নাযফ বালায় চরচঔত গ্রোচদ, যমভন 

“  ওারীরা, চদভনা, ঈওরীদ, গ্রীও দৃলনয চফুর ফআ ুতর ও আতযাচদ নুফাদ ওযান। যগুলরায প্রচত 

যরাওলদয অওলৃণ প্রফর ালয ফৃচদ্ধ ায়ায় তাযা প্রওৃত োনঘঘৃা যঙলে যদয়। পলর য ভয় ভুচরভ 

ঈম্মা’য ফুচদ্ধফৃচত্তও এ নাচওু ভুূলত ৃভুাম্মাদ চফন আাও ভাকামী অয চযালতয গ্রোচদ প্রণয়ন ওলযন। 

ভানুয প্রথভ ঔরীপা, চমচন অযলফ যকারাভলদয চফঘাযওলদয লদ চনলয়াক ওলযন।  
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ভাচদ ঔুফআ নযায়যায়ণ, দানীর  আনাপকায চঙলরন। তায ফাফা যমিুওু অত্মাদ ওলযচঙলরন, চতচন তা 

যরাওলদয চপচযলয় যদন। তযামে যিওালত চতচন চীফনবয িফ যওভ যঘষ্টা ওলযলঙন। চতচন ভচচলদ 

াযাভ, ভচচলদ নফফী অয ভচচলদ অওায ঈন্নয়নভূরও ওাচ ওলযন।  

াদী চালরভ অয ংওাযী। তায ওভৃওতাৃযা তায দৃচষ্টবচঙ্গয ঈয ওাচ ওযলতা।  

ারুন যীদ চীফলনয চধওাং ভয় াি অয চচালদয ভয়দালন ওাচিলয়লঙন। চতচন ভিা মাফায লথ 

চফোভাকায অয াচনয ফে ফে াঈচ চনভৃাণ ওলযন। অমনা, তাযতু, ভাীা, ভাযঅ প্রবৃচত চনদ 

অফাদ ওলযন। চতচন চনাধাযলণয প্রচত লনও আান ওলযন। তায মুলক ভিাফাী ঈরুচ ওযলতা। চতচন 

প্রথভ ঔরীপা, চমচন ফনু অব্বালয ঔরীপালদয ভলধয ফৃপ্রথভ দাফা  তা যঔলরন।  

অভীন ফেআ ঈদায  প্রতর  হৃদলয়য চধওাযী চঙলরন। তলফ চতচন স্বালদ- কলি চরপ্ত য়ায় চপতনা পাালদ 

চচেলয় লেন।  

ভাভুন যচযাচতচফৃোন ংক্রান্ত দৃলন প্রবাচফত যান। চতচন চঙলরন দয়াদৃ্র, ঈদায  সধমৃীর। ভুতাচভ 

ভাভুলনয দাঙ্ক নুযণ ওলয ঘরলতন। তলফ নাযফ ফাদালদয প্রচত তায প্রফর যছাৌঁও চঙর। চতচন লনও 

মুদ্ধ ওলযন অয লনও চফচয় চঙচনলয় অলনন।  

য়ালও ফাফায নুযলণ ঘলরন।  

ভুতায়াচির চঙলরন ভাভুন অয ভুতাচলভয চফযীত, এভনচও অচওদাকত চদও যথলও। চতচন ভুনামাযা 

(চফতওৃ) ফি ওলয যদন, যাধীলদয াচতর  চনধৃাযণ ওলযন। াচদ িন অয েফলণয চনলদৃ যদন। ঔরলও 

ওুযঅলনয চফলযাধীতা ওলযন।‛  

এযয অচভ ফচষ্ট ঔরীপালদয চফফযণ য ওযরাভ। চতচন ফরলরন, ‚তচুভ ফাতর ফ  স্বি ফণৃনা চফধৃত 

ওলযলঙা।‛ 

ভাঈদী ফলরলঙনঃ ভচুনলয লনও ম্পদ ওাচয চঙচনলয় চনলয়চঙলরা। চঔরাপত যথলও াচযত য়ায 

য ি লয় যকলর চনকন তালদয াযালনা ম্পদ চপচযলয় যদয়ায ঘা চদলর চতচন তালদয দাফী প্রতযাঔযান 

ওলযন। পলর তাযা চফচবন্নবালফ তালও ওষ্ট চদলত থালও। ফললল যামী চফল্লা তালও যডলও এলন ফলরন, 

‚অচ অভচনতা চনলচলদয থ-ৃ ম্পদ চপলয যলত ঘায়। অভায ওালঙ এভন যওান বাণ্ডায যনআ, মা চদলয় 

তালদয দাফী যভিালত াযলফা। বালরা লফ মচদ তুচভ ফলর দা যম, যআ ধনযাচ যওাথায় যকান ওলয 

যযলঔলঙা।‛ ওাচয ফরলরন, ‚ফাকালন ুৌঁলত যযলঔচঙ, (ওাচয ঔ ওলয ফাকানচি রাচকলয়চঙলরন। এলত চঙর 

ফালযাচি নদী অয প্রাাদভূ) ফাকান ঔনন ওযলর ালফ।‛ যামী এ ফাকালনয যৌন্দলমৃ চফলভাচত চঙলরন। 

চতচন ফাকান ঔনন ওযলত ঘাআচঙলরন না। পলর যামী ফরলরন, ‚এওচি চনচদৃষ্ট স্থালনয ওথা ফলরা।‛ ওাচয 

ফরলরন, ‚অচভ ি, চনচদষৃ্ট স্থান যদচঔলয় চদলত াযলফা না। তলফ ওলয়ও চায়কায় ঔনন ওলযা, ধনযাচচয 

িান ালফ।‛ যামী ফাধয লয় ঔনন ওাচ শুরু ওলয। প্রাালদয চবচত্তভূলর ঔনন ওযা য়, ফৃক্ষ চনধন য়, চওন্তু 
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ধন-ম্পলদয যওান চদ চভরলরা না। অফায ওাচযলও ফরা লরা, ‚ফৃলল ম্পদ তচুভ যওাথায় 

যযলঔলঙা?‛ ওাচয ফরলরন, ‚অভায ওালঙ ভূরত যওান ম্পদআ যনআ। এ ফাকালন তুচভ ুলঔয চীফন 

চতফাচত ওযলফ, অয অচভ যদঔলফা, তা যমন না য় য চনয ফাানা ওলয ফাকালনয রাফণয চফনষ্ট ওলযচঙ।‛ 

এ ওথা শুলন যামী বীলণ রিা যলয় ঘলর মান অয ৩৩৩ চচচযলত তালও ফন্দী ওযা য়। এযয তালও 

অফায যঙলে যদয়া য়।  

ওাচয ৩৩৯ চচচযয চাভাচদঈর অঈয়ার ভালয যললয চদলও ৫৩ ফঙয ফয়ল আলন্তওার ওলযন। চতচন 

অবু্দ াভাদ, অফুর ওাচভ, অফুর পচর অয অফদুর অমীম নালভয ঘায ুলত্রয চনও। 

ানাপী ভামালফয ায়ঔ আভাভ তাফী, আফলন দযীদ, অফু াচভ চফন ায়া প্রভুঔ রাভালয় যওযাভ তায মুলক 

আলন্তওার ওলযন। 
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অয যামী চফল্লা 

 

অয যামী চফল্লা অব্বা ভুাম্মাদ চফন ভুওতাদয ভুতামদ চফন তারা চফন ভুতায়াচির ২৯৭ চচচযলত 

চুরুভ নাভও এও যযাভান ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

ওাচযলও াযণ ওযায য চতচন তঔলত ঈলফন ওলযন। ভনলদ অলযালণয য চতচন আফলন 

ভুওারালও চনলদৃ যদন যম, ওাচলযয বুরত্রুচিগুলরা ুতর ও অওালয চরচফদ্ধ ওলয ভানুললদয তা শুচনলয় দা। 

৩২২ চচচযলত ভুযয়াচদলচয চাারায দীরভ আপষ্াালন ভাযা মায়। তায যালচযয ীভানা এলতাআ 

ম্প্রাচযত লয়চঙলরা যম, যরালওযা ফরলতা, দীরভ ফাকদাদ অক্রভলণয আিা ওযলঙ। দীরভ ফরলতা, অযফ 

াম্রাচয যবলগ অচভী াম্রালচয কলে যতারাআ অভায রক্ষয। 

এ ফঙয অচর চফন ফূয়া যামীয ওালঙ ফলর ািালরা যম, যম যগুলরা অভায ওযতরকত, যগুলরায চনয 

ফাচলৃও এও যওাচি চদযাভ ওয অভালও চদলত লফ। যামী ালথ ালথ তা াচিলয় চদলর আফলন ফূয়া ম্পদ 

চৃলনয যক্ষলত্র প্রচালদয ঈয ফর প্রলয়াক ওযা যঙলে যদয়। 

এ ফঙয ভাদীয দাফীদায চশ্চভাঞ্চলর চঘ ফঙয যাচত্ব ওযায য ভাযা মায়। য চভলযয পালতভী 

ঔরীপালদয এওচন। ওচথত অলঙ, য মযত অরীয ঈত্তযাচধওাযপ্রাপ্ত। য আভাভ ভাদীয দাফী ওলয 

ফরলতা, অচভ অরীয ফংধয। ভূরত তায দাদা চিচূও চঙর। 

ওামী অফু ফওয ফাওরানী ফলরলঙনঃ ভাদী দাফীদায যরাওচিয রওফ চঙর ঈফায়দুল্লা, তায দাদা চিচূও। 

য চশ্চভাঞ্চলর এল ভাচদয দাফী ওলয ফলর, অচভ মযত অরীয ফংধয। চওন্তু যওান অলরভ তায দাচফয 

ালথ ঐওযভতয যালণ ওলযনচন। ফস্তুত য চঙর যকান য়তান। আরাভলও চভচতলয় যদয়াআ তায ঈলদ্দয। 

তায অরালদযা তায দাঙ্ক নুযণ ওলয। তাযা ভদ  চমনালও সফধ যখালণা ওলয। যালপমী ম্প্রদালয়য 

ভতলও তাযা প্রাধানয চদলতা। তায ভৃতুযয য তায ুত্র অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা অফুর ওাচভ ভুাম্মাদ তায 

ালথ স্থরাচবচলক্ত য়। 

এ ফঙয ভুাম্মাদ চফন অরী চনলচলও অল্লা ফলর দাফী ওলয। য ভৃতলও চীচফত ওযায ওথা ফলর। তালও 

তযা ওলয তায রা ূলর ঈিালনা য়। তায ালথ তায ঘযলদয তযা ওযা য়। এ ফঙয চাপয াচাযী 

নালভয এও প্রযী ১৪০ ফঙয ফয়ল ভৃতুযফযণ ওলয। চীচফত থাওাওালর তায ূণ ৃোন চঙর। এ ফঙয যথলও 

৩২৭ চচচয মৃন্ত ফাকদালদয চধফাীলদয াি ারন ফি লয় মায়। 

৩২৩ চচচযলত যামী ানবায চনয়ন্ত্রলণ অনলত ক্ষভ যান। তায দুআ যঙলর অফুর পমর অয অফু চাপয 

ূফৃাঞ্চলর  চশ্চভাঞ্চলর চনলচলদয প্রবুত্ব প্রচতষ্ঠা ওলয। এ ফঙয চাভাচদঈর অঈয়ার ভাল এও প্রওায 
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চফলল িওায যকািা ৃচথফীলও চকলর যপলর, এচি অয যথলও ভাকচযফ মৃন্ত স্থায়ী লয়চঙলরা। এ ফঙয 

চমরওাদা ভালয ওর যালত অওালয ফে ফে নক্ষত্রগুলরা যবলগ যবলগ েলত থালও। 

৩২৪ চচচযলত ভুাম্মাদ চফন অচভয যালয়ও য়ালত অয এয াশৃ্বফতীৃ যগুলরা দঔর ওলয যনয়। 

য়যগুরলত ভুাম্মালদয পযভান চাচয য়, ঈমীযকণলও ফযঔাতর  ওযা য়। যালচযয ওর ভার তায ওালঙ 

এল চভা লত থালও, ফায়তরু ভার ূনয লয় লে। যামী যঔরায তাল চযণত যান। নাভভাত্র চঔরাপত 

তায ালত থালও। 

২২৫ চচচযলত ভুচরভ াম্রাচয চওংওতফৃযচফভূঢ় লয় লে। প্রথলভ চফলদ্রাীযা য দঔর ওলয, এযয 

প্রাওফৃন্দ। চধওৃত য, নকয অয চনদ যথলও যওন্দ্রীয় ওাকালয ঔাযাচ অা ফি লয় মায়। 

ঘাচযচদলও যাচওতা ঙচেলয় লে। ফাকদাদ  এয াশৃ্বফতীৃ চনদ ঙাো যাচময ালত অয চওঙআু যআলরা 

না। এযয যওন্দ্রীয় ফযফস্থানায দাচয়ত্ব যামীয ালত চঙর না, চঙর আফলন যালয়লওয আঔচতয়ালয। এ ভয় 

চঔরাপত নাভফৃস্ব লয় লে। এলত দুফৃরতায নুপ্রলফ খলি। অব্বাীয় যাচত্ব নালভভাত্র দাৌঁচেলয় থালও। 

পলর ঈভাআয়া ফংীয় যপষ্লনয ফাদা অভীয অবু্দয যভান চফন ভুাম্মালদয া যফলে মায়। চতচন চনলচয 

নালভয ালথ অচভরুর ভচুভনীন নাচরুদ্দীনীল্লা ঈাচধ রাচকলয় দাফী ওলযন, অচভআ চঔরাপলতয যফী 

ওদায। যপষ্লনয চধওাং তায দানত চঙর। চতচন াী, চচাদ চপ্রয় ভচুাচদ অয স্বি ঘচযলত্রয 

চধওাযী চঙলরন। চতচন ভুতাকালল্লফীনলদয চওে ঈলে যপলরন অয ত্তযচি দুকৃ চয় ওলযন। 

এচি চঙর দারুন চফস্মলয়য মুক। ৃচথফীলত ভুচরভ দুচনয়া চতন বালক চফবক্ত লয় লে। চতন ফযচক্ত অচভরুর 

ভুচভনীন দাফী ওলয চতনচনআ চঔরাপলতয দাফী ওলযন। যামী ফাকদালদ, অভীয অবু্দয যভান যপষ্লন অয 

ভাদী ওায়লযায়ালন।  

৩২৬ চচচযলত ফুচওভ অরী চফন যালয়ওলও অক্রভণ ওলয। অরী অত্মলকান ওলয। ফুচওভ ফাকদালদ 

প্রলফ ওযলর যামী তালও াদয িালণ চানান। তালও অভীরুর ঈভাযা চঔতাফ যদন। লনও ম্মান অয 

ভমৃাদা প্রদালনয য তালও ফাকদাদ অয ঔুযাালনয অভীয চনমুক্ত ওলযন। 

৩২৭ চচচযলত অফু অরী ঈভয চফন আয়াআয়া তায ফিু ওাযভাতীলও এ ভলভৃ ত্র চরঔলরা যম, ‚চনপ্রচত 

াৌঁঘ চদনায অদায়াললক্ষ াচীলদয যাতর া ঔুলর দা অয াি ওযায নুভচত দা।‛ য নুভচত চদলরা, 

যরালওযা াি অদায় ওযলত রাকলরা। এিাআ প্রথভ ফঙয, য ফঙয াচীলদয যথলও িযাক্স অদায় ওযা য়। 

৩২৮ চচচযলত দচরা নদীয াচন পলুর ১৯ াত ঔাো লয় মায়। এলত যকািা ফাকদাদ প্লাচফত য়, ভানুল 

অয প্রাণীওুর ডুলফ মায়, বফনগুলরা যবলগ লে। 

৩২৯ চচচযলত যামী ুস্থ লয় েলর যচফঈর অঈয়ার ভাল ৩১ ফঘয ৬ ভা ফয়ল যলরাও কভন 

ওলযন। চতচন দানীর, োনী, াচচতযও, ওচফ, ফাগ্মী অয রাভা- ভাালয়ঔচপ্রয় চঙলরন। ফাকফীয ওালঙ চতচন 

াচদ যীপ শুনলতন। 
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ঔতীফ ফলরলঙনঃ যামীয লনও পামাআর অলঙ। চতচনআ ফৃলল ঔরীপা -  মায ওচফতাগুলরা যপ্রলভয যল 

চক্ত, চমচন যনাফাচনীয বাতা চনধৃাযলণয যীচতনীচত প্রণয়ন ওলযন, চমচন চভুায ঔুৎফা াি ওলযন, চমচন 

ওভৃীলদয ালথ যাভৃ বায় ফলতন, চমচন ূফৃফতীৃ ঔরীপালদয যীচত নুমায়ী ঈলেৌওন প্রদান 

ওযলতন, চমচন ভয় নুালত চনলচয যাাও চনধৃাযণ ওলযন। 

অফুর াান আফলন চাযওাফী ফণৃনা ওলযলঙনঃ ইলদয যালত আভাআর ঔাতফী যামীয ওালঙ যকলর যামী তালও 

ফরলরন, ‚অচভ অকাভীওার ইলদয নাভাম োলফা, নাভালময য যওান দুয়াচি ওযলফা ?‛ আভাআর ফরলরন 

-  অচভরুর ভচুভনীন, ওুযঅন যীলপ এ দুয়ায ওথা ঈলল্লঔ অলঙ “  

ِصْػِٕٟ َسةِّ  ْٚ ْْ  أَ زَهَ  أَْشى شَ  أَ َّ َّزِٟ ِْٔؼ ذَ  اٌ ّْ َّٟ  أََْٔؼ ٝ   َػٍَ َػٍَ َٚ  َّٞ اٌَِذ َٚ  

‚…… য অভায যফ, অচন অভালও াভথৃয চদন, মালত অচভ অনায যআ চনয়াভলতয ওৃতেতা প্রওা 

ওযলত াচয, মা অচন অভালও অয অভায চতাভাতালও দান ওলযলঙন ……‛ (ুযা অন- নাভর, ২৭ 

: ১৯1 ূযা অর- অওাপ, ৪৬ : ১৫) 

এ দুয়াচি েলফন। যামী ফরলরন, ‚তচুভ চতযআ ফলরলঙা। এ দুয়াচি অভায ঔুফআ চপ্রয়।‛ এযয ঘাযলা 

চদনায অয এওচি যকারাভ তালও ঈায চদলরন। 

তায চঔরাপতওালর যম ওর রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  তাপতয়ুা, আফলন ভচুাচদ, 

অর ভাওযী চফন ওা ানাপী, ‘অর অওদ’ এয যরঔও আফলন অফদ, ালপই ভামালফয ালয়ঔ আতাঔযী, 

আফলন ভানফুম অফু ফওয প্রভুঔ। 
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অর ভতু্তাওী চরল্লা 

 

অর ভতু্তাওীচরল্লা অফু আাও আব্রাীভ চফন ভওুতাদায চফন ভুতামদ চফন ভুচপও তারা চফন ভুতায়াচির 

তায বাআ যামীয ভৃতুযয য চঔরাপলতয তঔলত অীন যান। য ভয় তা ফয় ৩৪ ফঙয। তায ভালয়য নাভ 

ঔুরুফ, চবন্ন ভলত মযা। তায ভা ফাৌঁচদ চঙলরন। চতচন ওথায যঔরাপ ওযলতন না, ফাৌঁচদ ফযফায ওযলতন না। 

লনও যযামা যাঔলতন অয আফাদাত ওযলতন। চতচন ওঔলনাআ যাফ পষ্ৃ ওলযনচন। চতচন ফরলতন, ওুযঅন 

ঙাো যওান ঐী গ্রে অভায প্রলয়াচন যনআ। 

ভুচরভ চফলশ্বয যাচনীচত চনলয় ূফৃ যথলও চতচন চচেত থাওায় যাষ্ট্রীয় ওামৃাচদ ম্পাদলনয দাচয়ত্ব চঙর অফু 

অফদুল্লা অভদ চফন অরী অর ওপুীয ঈয। এ যক্ষলত্র চতচন লরন নাভফৃস্ব। চতচন যম ফঙয ভনলদ 

অলযাণ ওলযন, য ফঙয ভচদনা যীলপয ফুচ কমু্বচ বাযী ফলৃণ অয ফজ্রালতয অয়ালচ যবলগ মায়। এ 

কমু্বচলও ফাকদালদয ভুওুি ভলন ওযা লতা। ভূরত এচি ঔরীপা ভানুয চনভৃাণ ওলযন। এ চনয ফনু অব্বালয 

ঔরীপালদয ওালঙ এয এওচি অরাদা গুরুত্ব চঙর। এ কমু্বলচয ঈচ্চতা ৮০ কচ অয চনন্মাংলয সদখৃযতা ২০ 

কচ। কমু্বলচয ঈযাংল ফৃা ালত এও শ্বালযাীয ঙচফ ংচওত চঙর। এ ঙচফয সফচষ্টয র, যম চদও যথলও 

ত্রুযা অক্রভলণয চনয অলতা, এ ঙচফয ভুঔ এভচনলতআ য চদলও খুলয যমলতা।  

এ ফঙয ফুচওভ তুচওৃ চনত য়ায় তায স্থালন ওুতৃকীনলও অচভরুর ঈভাযা চনলয়াক ওযা য়। ভুত্তাওী 

ফুচওলভয যম ম্পদ ফাকদালদ চঙর, তা যক্রাও ওলয যনন। এয ভরূয দুআ রাঔ চদনালযয যফী। 

এ ফঙয আফলন যালয়ও অক্রভণ ওলয। ওুতৃকীন প্রচতত ওযলত চকলয় যাচচত লয় রিায় অত্মলকান 

ওযলর আফলন যালয়ও তায ালথ অচভরুর ঈভাযা লয় মায়। 

৩৩০ চচচযলত ফাকদালদ ঘযভ দুচবকৃ্ষ যদঔা চদলর এও ফতর া কলভয ভূরয দাৌঁোয় ৩১৬ চদনায। এ দুচবলৃক্ষ 

যরালওযা ভৃত প্রাণী ঔায়। এয অলক ফাকদালদ এভন দুচবলৃক্ষয প্রাদুবৃাফ ওঔলনাআ য়চন। 

এ ফঙয অফুর াান অরী চফন ভুাম্মাদ আয়াচমদী াভরায যভাওাচফরা ওযলত চকলয় ঔরীপা ভতু্তাওী অয 

আফলন যালয়ও যাচচত লয় যভৌুলর ঘলর মান। পলর ফাকদাদ অয দারুর ঔুরাপা রচুেত য়। ঔরীপা 

তাক্রীয়ত য যৌৌঁঙুলর যঔালন াআপুলদ্দৌরা অফুর াান অরী চফন অফদুল্লা চফন াভদান অয তায বাআ 

াালনয ালথ াক্ষাৎ য়। আফলন যালয়ওলও যধাৌঁওায় যপলর তযা ওযা য়। তায চায়কায় ঔরীপা াান চফন 

াভদানলও নাচরুলদ্দৌরা ঈাচধ চদলয় াআপলুদ্দৌরা অয নাচরুলদ্দৌরা দুআ বাআলও চনলয় ঔরীপা ফাকদালদ 

যনা ওলযন। ঔফয যলয় আয়াচমদী লত লয াচরলয় মায়। 

চমরওাদা ভাল আয়াচমদী ওতৃওৃ ফাকদাদ অক্রভলণয ংফাদ ঙচেলয় েলর চনকলণয ভালছ ফযতর তা  

ঘাঞ্চলরযয ৃচষ্ট য়। ফাকদালদয চবচাত যরালওযা ঘাচযচদলও াচরলয় মায়। ঔরীপা নাচরুলদ্দৌরালও চনলয় 

ফাকদাদ যথলও যফয যান। চদলও াআপুলদ্দৌরা ভাদালয়লনয ওালঙ আয়াচমদীয যভাওালফরা ওলযন। তীব্র রোআ 
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য়। ফললল আয়াচমদী যাচচত লয় ললত াচরলয় মায়। াআপুলদ্দৌরা যঔান যথলও তালও চফতাচেত 

ওযলর য ফযায় চকলয় ফস্থান ওলয। 

৩৩১ চচচযলত যযাভানযা অযমান লয ঘো লয় যঔালন কণতযা ঘারায়। অযমালনয চকচৃায় এওচি 

রুভার চঙর। এ রুভার ম্পলওৃ চিস্টানলদয অচওদা চঙর, ইা (অঃ) এ রুভার চদলয় চনলচয চফত্র যঘাযা 

ভুলঙচঙলরন। তালদয অলফদলনয যপ্রচক্ষলত এ লত ৃরুভারচি তর ান্তয ওযা য় যম, তাযা ওর ফন্দীলও ভুচক্ত 

চদলফ। 

এ ফঙয লত- এ ঈভাযা াআপুলদ্দৌরায ঈয অক্রভণ ঘারায়। াআপলুদ্দৌরা প্রথলভ ফযীদ ঞ্চলর াচরলয় 

মায়, এযয ফাকদালদ যপযায আিা ওলয। বাআলয়য রায়লন অতচঙ্কত লয় নাচযলদ্দৌরা যভৌুলর ঘলর মায়। 

চদলও তমুন য়ালতা যথলও ফাকদালদ এলর াআপুলদ্দৌরা ভঈুলর ঘলর মায়। তমুন যভমান ভাল 

ফাকদাদ অল। ভতু্তাওী তালও অচভরুর ঈভাযা যঔতাফ যদয়। চওঙচুদন য ঈবলয়য ভলধয ফচনফনা না ায় 

তমুন অফু চাপয চফন চযমাদলও ফাকদালদ যডলও ািায়। য য়ালতা যথলও ফাকদালদ যৌৌঁঙুলর তাযা 

দুআচন চভলর ফাকদাদ দানত ওলয। ভুত্তাওী আফলন াভদালনয ওালঙ াাময যঘলয় চঘচি চরঔলর য এও 

ুচফার ফাচনী চনলয় এল োয় আফলন চযমাদ বয় যলয় াচরলয় মায়। ভতু্তাওী চযফায তাওযীয়ত 

ঞ্চলর ঘলর মান। নাচরুলদ্দৌরা অযফী অয ওুচদৃলদয চনলয় কচিত ুচচক্ষত এও চফার ফাচনী চনলয় 

তযমুলনয যভাওালফরায় যয়ানা যদয়। অওফাযা নাভও স্থালন তুভরু মুদ্ধ শুরু য়। আফলন াভদুন প্রচতত 

ওযলত না যলয ঔচরপালও চনলয় যভৌুলর ঘলর মায়। চথভলধয তমুন অফায অক্রভণ ওলয। নাীফীনলদয 

ওালঙ তাযা যাচচত য়। ঔরীপা াযক লয় চভলযয অভীয অঔালদয াাময যঘলয় চঘচি চরঔায় ফনু 

াভদুন যযলক মায়। ফললল ঔরীপা তমুনলও চি ওযায প্রতর াফ চদলর য তা গ্রণ ওলয অয চিত্র 

াক্ষচযত য়। 

এওচদলও চিয প্রচক্রয়া ঘরলঙ, নযচদলও চভলযয অভীয অঔাদ ঔরীপা চনলচয াামযালথৃ মালও 

অফান ওলযচঙলরন, চতচন চভয যথলও অায লথআ চিয ওথা চালনালত ালযন। ফললল চতচন রুওায় 

এল ঔরীপায ালথ াক্ষাৎ ওলয ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, অচভ অনায যকারাভ অয যকারালভয ুত্র 

যকারাভ, এ চি চযতযাচয, ভভৃাচন্তও  চফশ্বাখাতওতায নভুনা চললফ াক্ষচযত লয় ঘলরলঙ। অচন 

অভায ালথ চভলয ঘরুন, অনায ভঙ্গর লফ। অচন যঔালন চনচশ্চন্ত ভলন ানওামৃ চযঘারনা 

ওযলফন।‛ চওন্তু চতচন শুনলরন না। অঔাদ চভলয চপলয যকলরন। 

৩৩৩ চচচযয ভুাযযভ ভালয ৪ তাচযলঔ ভুত্তাওী রুওা যথলও ফাকদালদ ঈলদ্দলয মাত্রা ওলযন। তমুন 

ঔচরপালও াকত চানালত ফাআলয অল। অনফায  াআয়াফ “  ভধযফতীৃ স্থালন তালদয াক্ষাৎ য়। তমুন 

যখাো যথলও যনলভ ভাচি ঘুম্বন ওলয ঔরীপায ফালনয যযওাফ চনচ ালত চনলয় ঘরলত থালও। ভতু্তাওী ফাযফায 

তালও যখাোয় ঘোয ওথা ফরলর য তা ভানলরা না। এবালফ য ঔরীপায চনয স্থাচত চচফয মৃন্ত এলরা। 

ভুত্তাওী যঔালন অযাভ ওলয ফলরন। তমুন ঔরীপা অয আফলন ভওুারা “  য ঔচরপায ালথ চঙর, 
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দুআচনলওআ য ফন্দী ওলয ঔরীপায যঘাঔ দুলিা ঈলে যপলর তালও ফাকদালদ যৌৌঁলঙ যদয়। যঔালন তায 

অংচি, ঘাদয অয রাচি চঙচনলয় যনয়া য়। 

এযয তমুন ফাকদালদ এল অফদুল্লা চফন ভুওতাপীয ওালঙ চঔরাপলতয ফাআয়াত ওলয অয তালও 

ভুতাওপী চফল্লা রওফ যদয়া য়। ভতু্তাওী চনলচ ক্ষতচফক্ষত লয় তালও ফাআয়াত যদয়। এচি ৩৩৩ 

চচচযয ভুাযযভ ভালয চফ তাচযলঔ, চবন্ন ভলত পয ভালয খিনা। 

ওাচয এ ংফাদ শুলন ঔুী লয় এ ওচফতাচি াি ওলযন “ ‚অচভ অয আব্রাীভ দুচলন ি অয ফৃদ্ধ, দুআ 

ফৃলদ্ধয চনয এওাওীত্বআ যেয়। তামুলনয প্রাাদ প্রচতচষ্ঠত অয ফৃদা যনাচতত্ব তায অনুকতয ওযলফ। 

অভযা দুচলন ি লয়চঙ, অভালদয ালথ তৃতীয় চলনয প্রলয়াচন।‛ চওঙচুদন য ভুতাওপী তালদয 

ন্তবুৃক্ত যান। 

এযয এও ফঙয না যমলতআ তামুন আলন্তওার ওলয। নদায চনওিফতীৃ এও দ্বীল ভতু্তাওীলও ফন্দী যযলঔ 

২৫ ফঙয য ৩৫৭ চচচযয াফান ভাল চতচন ভচুক্ত ান। 

াভদী চফঔযাত এও যঘালযয নাভ। আফলন চযমাদ ফাকদাদ দঔলরয য য াভদী যঘালযয ম্পলদয ঈয 

ভাচও ৌঁচঘ াচায চদনায ওয দন্ড অলযা ওলয। এ যরাওচি যচযাৎস্না যালত ভার ালত চনচদ্বৃধায় ভানুললয 

খলয প্রলফ ওলয ঘুচযত ওযলতা। ৩৩৩ চচচযলত দায়রাভী ফাকদালদে দালযাকা থাওা ফস্থায় য তালও ধলয 

এলন যফত্রাখাত ওলয। 

ভুত্তাওীয মুলক যম ওর রাভাকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন -  অফু আয়াওুফ নযমুযী, ঔরীপা চুনাআদ 

ফাকদাদী, ওামী অফদুল্লা ভুাভরী, অফু ফওয পযকানী, ালপচ অফুর অব্বা চফন ঈওাদা, আফলন রাদ 

প্রভুঔ। 
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অর ভুতাওপী চফল্লা 

 

অর ভুতাওপী চফল্লা অফদুর ওাচভ অফদুল্লা চফন ভওুতাপী চফন ভুতামদ ‘আভরাহুননা’ নাভও ফাৌঁচদয 

কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

ভুত্তাওী াচযত য়ায য ৩৩৩ চচচযয পয ভাল ৪১ ফঙয ফয়ল চতচন চঔরাপত রাব ওলযন। এ 

ফঙলযআ তামুন আলন্তওার ওযলর তাযআ ঘয অফু চাপয চফন চযমালদয ভলধয াম্রাচয দঔলরয যরাব ৃচষ্ট 

য়। এ রলক্ষয য যপৌচলদয প্রচতশ্রুচত গ্রণ ওলয। ঔরীপা তালও চঔরঅত প্রদান ওলযন। এযয অভাদ 

চফন ফূয়া ফাকদালদ এলর আফলন চযমাদ অত্মলকান ওলয। আফলন ফূয়া চফনা ফাধায় দারুর ঔুরাপায় প্রলফ 

ওলয ঔরীপায াভলন চকলয় ফল লে। ঔরীপা তালও ভামালদ্দৌরা রওফ চঔরঅত প্রদান ওলযন। এযয 

চতচন তায চদ্বতীয় বাআ অরীলও  আভাদুলদ্দৌরা অয তৃতীয় বাআ াানলও রুওনলদ্দৌরা ঈাচধ যদন, অয চতচন 

আভাভুর ও রওফ ধাযণ ওলয পযভান চাচয ওলযন। 

চওঙচুদন য প্রান ভামালদ্দৌরায ালত চচচম্ম লয় েলর য ঔরীপায সদচনও ঔযলঘয চনয াৌঁঘ াচায 

চদযাভ বাতা চনধৃাযণ ওলয যদয়। ভামালদ্দৌরা দায়রাভীলদয ভলধয াম্রালচযয প্রথভ নালয়ফ। য- আ ফৃপ্রথভ 

ঔাযাচ অদালয়য চনয যরাও চনলয়াক ওলয। য যরাওলদয ভালছ ন্তযণ চফদযায ঔাল য়দা ওলয। য যনৌওা 

ঘারনা প্রচতলমাকীতায প্রফতনৃ ওলয। 

চওঙচুদন য ঔরীপা ম্পলও ভামালদ্দৌরায ঔাযা ধাযণা চন্ম যনয়। ৩৩৪ চচচযয চাভাচদঈর অচঔয ভালয 

যওান এওচদন দযফায ফলরা, বাদফকৃ চনচ চনচ অলর ঈলফনযত। তঔত রংওৃত ওলয ফল অলঙন 

ঔরীপা ভুতাওপী। দায়রাভী ম্প্রদালয়য দুআচন যরাও তঔলতয চদলও এচকলয় যকলরা। ালত ঘুভু চদলফ যবলফ 

ঔরীপা তালদয চদলও াত প্রাচযত ওযলর াত ধলয যিলন তাযা ঔচরপালও চনলঘ যপলর চদলরা। এযয তাযা 

তায াকেী চদলয় ঔচরপালও যফৌঁলধ যযলঔ ন্দয ভর ফালধ রুেন ওলয। 

চদলও ভামালদ্দৌরা স্বীয় অরলয় ফস্থান ওলয। তাযা ভুতাওপীলও ালয় যৌঁলি অন ওলক্ষ চনলয় মায়। 

এযয তালও চঔরাপত যথলও লয দাৌঁোলত ফলর অয তায যঘাঔ দুলিা ঔুলর যনয়। য ভয় তায চঔরাপলতয 

ফয় লয়চঙলরা এও ফঙয ঘায ভা। 

এযয যরালওযা পচর চফন ভওুতাদলযয ওালঙ ফাআয়াত ওযলর াযক লয় চতচন তায ঈয চঔরাপত 

যাদৃ ওলযন। এযয ভুতাওপীলও ফন্দী ওযা য়। ৩৩৮ চচচযলত চতচন যচরঔানায় যল চনঃশ্বা তযাক 

ওলযন। ভুতাওপীয ফযাালয এ ওথা প্রচদ্ধ যম, চতচন চঙলরন চয়া। 
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অর ভচত চফল্লা 

 

অর ভচত চফল্লা অফুর ওালভ অর পচর চফন ভওুতাদয চফন ভুতামদ ৩০ চচচযলত ভাকারা নাভও 

ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

৩৩৪ চচচযলত চতচন ভনলদ অলযান ওলযন। ভামালদ্দৌরা সদচনও বাতা চললফ এওলা চদনায ঔচরপায 

চনয চনধৃাযণ ওলয যদয়। 

এ ফঙয ফাকদালদ দুচবকৃ্ষ যদঔা যদয়। যরালওযা ভৃত প্রাণী অয শুয চফষ্ঠা যঔলয় চীফন যক্ষায যঘষ্টা ঘারায়। 

ক্ষুধায চারায় লনলওআ লথয ধালয ভলয লে থাওলতা। চিযজ্বারা চনফাযলনয চনয লনলওআ ওওুুলযয 

যকাত যঔলতা, রুচি, ফাকান অয চচভ চফচক্র লতা। ভামালদ্দৌরায চনয এও ফতর া অৌঁিা যওনা য়। অয 

দালভলও এও ফতর ায ফাচায দয ১৯ চদনায। এ ফঙয ভামালদ্দৌরা অয নাচরুলদ্দৌরায ভলধয রোআ য়। ভচত 

ভামালদ্দৌরায ালথ যনাঙ্গলন মান। যপযায লথ ভচত ফন্দীলদয ালথ চঙলরন। 

এ ফঙয চভলযয অভীয অঔীদ ভৃতুযফযণ ওলয। তায অর নাভ ভুাম্মদ চফন তপ পাযকানী। অঔীলদয 

থৃ াানা (িীওাঃ াানা নাভ যাঔা ফা ঈাচধ যদয়া াযাভ)। পাযকালনয ওর ফাদালও এ 

রওলফ বচূলত ওযা লতা। যমভন তচযতর ালনয ফাদালদয আপষ্াান্দ, চুযচালনয ূর, তওুৃীলদয ঔাওান, 

অরুালনয অপীন অয ভযওন্দ ফাদালদয রওফ াভান। অঔীদ ঔুফআ াী যরাও চঙলরন, 

ওাচলযয মুলক চতচন চভলযয ানওতাৃ চনলয়াক যান। তায অি াচায যকারাভ চঙর। 

এ ফঙয চশ্চভাঞ্চরীয় ানওতাৃ ওালয়ভ ঈফায়দী ভাযা মায়, তায স্থালন তায ঈত্তযাচধওাযপ্রাপ্ত ুত্র ভানুয 

চফল্লা চনমুক্ত য়। য তায চতা যথলও যফী চবপ্ত চঙর। য নফীলদয ালন কাচর চদলতা! য অচরভলদয 

তযা ওলয। 

৩৩৫ চচচযলত ভামালদ্দৌরা ভচতয ওাঙ যথলও প্রচতো  প্রচতশ্রুচত যদয় এফং তালও দারুর ঔুরাপায় প্রলফলয 

নুভচত যদয়া য়। এ ফঙয ভামালদ্দৌরা অব্বাীয় চঔরাপলতয দযফালয নুযধ চানায় যম, তায বাআ 

আভাদুলদ্দৌরালও তায লমাকী চললফ তালও যদয়া যাও, অয তায ভৃতুযয য যমন তায বাআলও তায 

স্থরাচবচলক্ত ওযা য়। ভচত তায অলফদন ভিুয ওলযন। চওন্তু আভাদুলদ্দৌরা এ ফঙলযআ ভাযা মায়ায় ভচত তায 

অলযও বাআ রুওনলদ্দৌরলঙ্ক তায ওাযী ফাচনলয় যদন। 

৩৩৯ চচচযলত চলয অয়াদ স্ব স্থালন স্থান ওযা য় অয এয ঘাযাল াত াচায াতলা ালে 

ত্তয চদযাভ চন ভচযভাণ যযৌয চদলয় ফাৌঁধাআ ওযা য়। 

ভুাম্মাদ চফন নালপ ঔামায়ী ফলরলঙন, চলয অয়াদ স্থালনয ূলফৃ অচভ ঔুফ বালরা ওলয যদলঔচঙ যম, এয 

ঈযচি ওালরা অয ফাচও ং াদা, এচি রম্বায় এও াত। 
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৩৪১ চচচযলত এওচি ওলভয অচফবৃাফ খলি, মাযা ভৃতুযয য ুনচৃলন্ম চফশ্বাী চঙর। তালদয ভলধয এওচন 

এ দাফী ওলযচঙলরা যম, অভায ভলধয অচর (যাঃ) এয রূ যদয়া লয়লঙ। তায স্ত্রী দাফী ওযলতা, তায ভলধয 

পাচতভা (যাঃ) এয রূ যদয়া লয়লঙ। চচফযাইর (অঃ) এয রুলয দাফী ওযলতা অলযওচন। চনতায ালত 

তাযা প্রহৃত য়। 

এ ফঙয চশ্চভাঞ্চরীয় ানওতাৃ ভানুয ঈফায়দী তায প্রফচততৃ ভানুযীয়া লয আলন্তওার ওলযন। তায 

ঈত্তযাচধওাযপ্রাপ্ত যঙলর াদ ‘ভমদ্দীন’ রওফ ধাযণ ওলয তঔলত নচন লয় ওালযা লযলয যকাযাত্তন 

ওলযন। ভানুয যনওওায যরাও চঙলরন। তায চতায ভয় মাযা তযাঘাচযত লয়চঙলরা, চতচন তালদয ঔুৌঁলচ 

যফয ওলযন। যরালওযা তালও ফিুবাফান্ন ভলন ওযলতা। তায যঙলর াদ যনওওায চঙলরন। তায ভয় যকািা 

চশ্চভাঞ্চর তায ধীলন ঘলর অল। 

৩৪৩ চচচযলত ঔুযাালনয ানওতাৃ ভচতয নালভ ঔুৎফা াি ওলযন। এ ঔফয যলয় ভচত তালও চঔরঅত 

প্রদান ওলযন।  

৩৪৪ চচচযলত চভলযয বয়াফ বূচভওম্প য়, এলত লনও বফন চফধ্বতর  য়। এয স্থাচয়ত্ব চঙর চতন খণ্টা। এ 

যথলও চযত্রাণ ায়ায চনয যরালওযা ঔুফআ চফনলয়য ালথ প্রাথৃনা ওলয। 

৩৪৬ চচচযলত ভুলদ্রয াচন অচ াত ঈৌঁঘু লয় মায়। পলর ফৃতগুলরা দ্বীল চযণত য়। যায় অয এয 

াশৃ্বফতীৃ ঞ্চরগুলরালত বচূভওম্প য়। পলর তারওান য ভূলর চফধ্বতর  য়। এলত চত্রচন যরাও ঙাো 

লযয ওলর চনত য়। যায় এয ঈওলে যদে ত গ্রাভ রণ্ডবণ্ড লয় মায়। ারয়ালনয চধওাং ধ্বল 

লে। ভৃত ভানুললয ালে য়রাফ লয় মায় নকয চনদ। ভাচি যপলি ছণাৃধাযায ৃচষ্ট য়। যায় এয এওচি 

াাে যবলগ ঔানঔান লয় মায়। চায়কায় চায়কায় চচভন যপলি যঘৌচঘয লয় মায় অয কলতযৃ ৃচষ্ট য়। এফ 

পাির অয কহ্বয যথলও ঘা  দুকৃিমুক্ত াচন যফয য়। অফায যওানগুলরা যথলও শুধু যধাৌঁয়া চনকৃত লত 

থালও। এচি আফলন চাচচ ওতওৃ ফচণৃত। 

৩৪৭ চচচযলত অফায বুচভওলম্প ফযাও ক্ষয়ক্ষচত অয প্রাণাচনয পলর ৃচথফীলত যযাক ঙচেলয় লে।  

৩৫০ চচচযলত ভামালদ্দৌরা ফাকদালদ এও ুচফার প্রাান চনভৃাণ ওলযন। এয বীত চঙর ঙচত্র াত চনলঘ 

যপ্রাচথত। কবীয লেমলন্ত্রয ভধয চদলয় এ ফঙয অফুর অব্বা অফদুল্লা চফন াান চফন ায়াচযফ 

চফঘাযচতয দাচয়ত্ব গ্রণ ওলযন। এ ফঙয যযাভানযা অপচযত দ্বীচি দঔর ওলয যনয়, মা ২৩০ চচযী যথলও 

ভুরভানযা ান ওযলতা। এ ফঙয যপষ্লনয ানওতাৃ নাচরুদ্দীচনল্লা আলন্তওার ওলযন। তায স্থালন তায 

যঙলর তঔলত অলযাণ ওলযন। 

৩৫১ চচচযলত চয়াযা ভচচলদয দযচায় দযচায় এ ওথাগুলরা চরলঔচঙলরা “ ভুয়াচফয়া’য ঈয চবা, 

মাযা পাচতভায ও চপদলওয ফাকান অত্মাৎ ওলযলঙ তালদয প্রচত চবা, মাযা আভাভ াানলও 
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যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অ’রাআচ য়া াল্লাভ) াল দাপন লত যদয়চন তালদয ঈয চবা, মাযা অফু 

মযলও ফচস্কায ওলযলঙ তালদয প্রচত চবা। ( اٌىفش ٘ز ِٓ هلل ثب ٔؼٛر ) 

যালত যওান এও ফযচক্ত এ যরঔাগুলরা চভল যদয়। ওালর ভামালদ্দৌরা অফায এগুলরা চরঔলত ঘাআলর ঈমীয 

ভারাফী ফরলরা, ওথাগুলরা এভন য়া ঈচঘত যম, নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) চযফালযয ঈয 

তযাঘাযওাযীলদয প্রচত অল্লা’য চবা ফচলৃত যাও, অয ভুয়াচফয়া’য ঈয পষ্ষ্টবালফ চবা ফলৃলণয 

ওথা চরঔলত ফরলরা, ফস্তুত যিাআ চরঔা লরা। 

৩৫২ চচচযলত ভামালদ্দৌরা অশুযায চদন যদাওানাি ফি যাঔায যখালণা যদয়। ফাফুচঘৃলদয যান্নাফান্না ওযলত 

চনললধ ওলয। যভলয়যা ভাথায ঘুর ঔুলর চনলচয ভুলঔ অখাত ওলয ‘ায় যালন’ ফলর ভাতভ ওলয। ফাকদালদ 

এিাআ প্রথভ চদন, যমচদন ফৃপ্রথভ যঔালন চফদঅত য়। চওঙ ুচদন তা ঘার ুচঙর। ংফাদ যলয় ঔরীপা ভচত 

চানামায় ংগ্রণ ওযলত ভামালদ্দৌরায ফাবফলন াচায় অলযাণ ওলয অল। এ ওথা যচলন ভামালদ্দৌরা 

ফাচে যথলও যফচযলয় এল ভাচিলত চতনফায ঘুভু চদলয় ঔচরপালও ওষ্ট ওলয এল চানাচায় যীও লত ফাযণ 

ওলযন। পলর ঔরীপা প্রাালদ চপলয মান। এ ফঙয ১২ চমরচ তাচযলঔ চাওচভওবালফ ফাৌঁচ ফাচচলয় ইদ 

ওযা য়। 

৩৫৩ চচচযলত াআপুলদ্দৌরায চনয ২৪/২৫ াত ঈৌঁঘু তাৌঁফু চনভৃাণ ওযা য়।  

৩৫৪ চচচযলত ভামালদ্দৌরায যফান আলন্তওার ওলযন। এ ফঙয যযাভান ম্রাি আয়াওুফ ভুরভানলদয লযয 

াল ওায়াযীয়া য অফাদ ওলযন। 

৩৫৬ চচচযলত ভামালদ্দৌরায ন্তধৃালন তায যঙলর ফঔচতয়াযলও ‘অমমালদ্দৌরা’ ঈাচধ চদলয় তদস্থলর চনলয়াক 

ওযা য়।  

৩৫৭ চচচযলত ওাযভতী দালভও দঔর ওলয। চচযয়া  চভলযয যরাওলদয াি ফি ওলয যদয়া য়। 

অফায চভয অক্রভলণয চযওল্পনা ওযলর ফনূ ঈফালয়দ ম্প্রদায় তালদয প্রচতত ওযায অলকআ তাযা চভয 

দঔর ওলয। এচদলও চয়াযা অওরীভ, চভয অয আযালও চনলচলদয প্রবুত্ব প্রচতষ্ঠা ওলয। তাযা ঔুৎফা যথলও 

ফনু অব্বালয নাভ ফাদ যদয়, ওালরা ওাে েলত ভানা ওলয, ঔতীফলদয াদা ওাে েলত অলদ ওলয 

অয এ ব্দগুলরা চদলয় ঔুৎফা াি ওলয “  

 اٌحغ١ٓ ٚػٍٟ اٌحغٓ ٚػٍٟ اٌجزٛي طّخ فب ٚػٍٟ اٌّشرضٟ ػٍٝ ٚػٍٟ اٌّصطفٟ ِحّذ ػٍٝ صٍٝ اٌٍُٙ

هلل ثب اٌّؼض ١ِٕٓ اٌّئٛ ا١ِش اثبء ّلئّخ ا ػٍٟ ٚصً عٛي اٌش عظ  

৩৫৯ চচচযলত চভলয অমালনয ভলধয ٟاٌؼًّ خ١ش ػٍٟ ح   -  এ ব্দচি ফৃচদ্ধ ওযা য়। এ ফঙয চালভ 

অমালযয চবচত্ত যদয়া য়, অয যিা ২৬১ চচচযয যভমান ভাল যল য়। এ ফঙয আযালও এওচি তাযওা 

চফওি অয়ালচ চতত য় অয ৃচথফীভয় ূলমৃয নযায় অলরা ঙচেলয় লে। 
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৩৬২ চচচযলত আঔচতয়ায ঔরীপায ঈয ওয অলযা ওলয। এ ওথা শুলন ঔচরপা ভচত, আঔচতয়াযলও 

ফরলরন, ‚তচুভ মচদ এিাআ ঘা যম তালর অচভ যস্বিায় চনলচয খলয অফদ্ধ লয় থাওলফা অয ফৃস্ব ফচৃন 

ওযলফা।‛ এযলয ভচত ঔরীপায প্রচত ঘা ফযাত যালঔ। পলর ঔরীপা চনচ খলযয অফাফত্র যফৌঁলঘ ঘায 

রাঔ চদযাভ ভচতয ালত তলুর যদন। এ ওথা চনতায ভুলঔ ঙচেলয় লে। তাযা ফরলত থালও, ঔরীপালও 

ওয চদলত লি। এ ফঙয আঔচতয়ালযয যকারাভ চনত য়ায় তায ঈমীয অফুর পচর চযামী এয 

ফদরাস্বরূ ফাকদালদয এও চদলও অগুন ধচযলয় যদয়। এলত লনও খযফাচে, ম্পদযাচচ অয ফচন অদভ 

ুলে বস্ম লয় মায়, এআ চবপ্ত ঈচচয অগুলন ুলে ভাযা মায়। এলতা বয়াফ চিওান্ড ফাকদালদ অয 

ওঔলনাআ য় চন। 

৩৬৩ চচচযলত ভচত অফুর াান ভুাম্মাদ চফন ায়ফান াচচভলও ওামীঈর ওুমমালতয দাচয়ত্ব চদলত ঘাআলর 

চতচন তা গ্রলন ম্মচত চানান। ভচত তাৃফরীয দীখৃ চপচযচতর  প্রস্তুত ওলযন। এ লদয যওান াচযেচভও চতচন 

চনলফন না। যওান প্রওায চঔরাপত গ্রণ ওযলফন না। যীয়ত চফলযাধী ুাচয তায ওালঙ গ্রণলমাকয লফ 

না। তায যওযানীয চনয ভাচও চতনলা চদনায, ুচরলয চনয যদেলা চদনায, অওাভ চাচযওাচযয এওলা 

চদযাভ, যওালাকায  দপতযীয চনয াতলা চদযাভ যফতন যদয়া য়। চতচন যম পযভান চাচয ওলযন 

যিা এভন “  

অচভরুর ভুচভনীন অবু্দল্লা অর পচর অর ভচতচফল্লা’য ক্ষ যথলও ভুাম্মাদ স্বলদ থাওাওারীন অব্বাীয় 

াম্রালচযয ওর য, নকয  চনলদয চফঘাযফযফস্থা যদঔালানা ওযলতন। চতচন চফঘাযও  চফঘাযচতলদয 

ওভওৃাণ্ড মৃলফক্ষণ ওযলতন। চতচন চফচবন্ন প্রলদল চফঘাযও চনলয়াক চদলতন। যীয়তম্মতবালফ যমন চফঘাযওামৃ 

চযঘাচরত য় যচদলও কবীয দৃচষ্ট যাঔলতন। যনও চনয়যত, অভানতদায, যলমকায, যীয়লতয াফন্দ, 

ভুত্তাওী, অলরভ, োনফান, নযভ ওাে যম চযধান ওলয না। াদা ওাে লে, স্বি যরনলদন, অল্লালও 

বয়ওাযী, ওুযঅনম্মত পয়ারা দানওাযী, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ুন্নলতয 

থপ্রদৃও, আচভালয় ঈম্মত ভীভাংাওাযী, অআম্মালয় যালচদলনয নুাযী, আনাপ অয নযায়চফঘাযওাযী। 

কযীলফযা তায তযাঘাযলও বয় ালফ না “  চতচন এভন যরাওলদয চনলয়াক চদলতন। 

৩৬৩ চচচযলত ধৃাঙ্গ যযালক অক্রান্ত লয় ভচতয ওথায় চেতায ৃচষ্ট য়। আঔচতয়ায তায প্রযী ফক্তকীন 

ভাযপত ফলর ািায় যম, চতচন যমন চঔরাপলতয দাচয়ত্ব তায যঙলর অর তলয়চরল্লা’য ঈয ৃণ ওলযন, 

চতচন যিাআ ওলযন। ৩৬৩ চচচযয চমরওাদা ভালয ২৩ তাচযলঔ ফুধফালয ভচত তায ুত্র তলয়’য ঈয 

চঔরাপত ণৃ ওলযন। 

ভচত ২৯ ফঙয ফয়ল ওলয়ও ভা যাষ্ট্র চযঘারনা ওলযন, এযয প্রধান চফঘাযচত ায়ঔুর পালমর রওফ 

চদলয় ভচতলও ফযাচত প্রদান ওযা য়। 

মাাচফ ফলরলঙন, ভচত অয তায যঙলর ফনু মুয়ায ালত যঔরায তাল চযণত লয়চঙলরা। ভওুতাপী চরল্লা 

মৃন্ত এ ফস্থাআ চঙর। তাযয এ ফস্থায চওঙিুা ঈন্নচত য়। 
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ভচত তায যঙলর চনলয় লত মায়। যঔালন ৩৬৪ চচচযয ভুাযযভ ভাল চতচন আলন্তওার ওলযন। 

আফলন াচন ফলরলঙন, ‚অচভ ঔুফ বালরা ওলয তাচওও ওলযচঙ যম, ভচত যস্বিায় ক্ষভতা যঙলে চদলয়লঙন।‛  

ঔতীফ ফলরলঙন, ‚আভাভ অভদ চফন াম্বর ফরলতন -  চনতায ফিুয ন্তধৃান লর তঔন তায বাফ নবুূত 

লতা।‛ 

ভচতয মুলক যওর রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “ ঔাযওী ায়লঔ াম্বরী, অফু ফওয 

চফরী, আফলন ওামী, অফু যামা, অফু ফওয ূরী, াচভ চফন ওারীফ, অফু রতীফ, অফু চাপয, অফু নয 

পাযাফী, অফু আাও ভরুমী, অফুর ওালভ, চদনুযী, অফু ফওয মফয়ী, অফুর ওালভ তুনুঔী, আফলন হুদা, 

অফু অচর চফন অফু হুযায়যা, অফু ঈভয, ভাঈদী, আফলন দযতয়ুা, অফু অরী তাফাযী, পালওী, ওচফ 

ভুতানাব্বী, আফলন চব্বান, আফলন াফান, অফু অরী অর ওানী, অফুর পযা প্রভুঔ। 
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অত তলয় চরল্লা 

 

অত তলয়চরল্লা অফু ফওয অফদুর ওযীভ চফন ভচত ‘ামায’ নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতচন ৪৩ ফঙয ফয়ল চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। চঔরাপত রালবয য চদন চঔরাপলতয ঘাদয ঈলে 

যপৌচ চযলফচষ্টত ফস্থায় চতচন শ্বালযালণ যফয যান। যচদনআ ফক্তকীনলও াী যাাও অয ছাযর 

প্রদান ওযা য় অয নারুলদ্দৌরা ঈাচধ যদয়া য়।  

চওঙচুদন য অমমুলদ্দৌরা অয ফক্তকীন ভালছ চফফালদয ৃচষ্ট য়। ফক্তকীন তুওৃীলদয ালথ চনলয় তায ালথ 

ভযণণ রোআ এ ফতীণৃ য়। 

৩৬৩ চচচযলত াযাভাআন চযপাআলন অর-ভুমমার ঈফায়দীয নালভ ঔুৎফা াি ওযা য়। 

৩৬৪ চচচযলত ফক্তকীনলও প্রচতত ওযায চনয অমদুলদ্দৌরা অমমুলদ্দৌরায াামযালথৃ ফাকদালদ অল। 

অমদুলদ্দৌরায ওালঙ ফাকদাদ নকযী ঙন্দ য়ায় চতচন ফাকদালদ চনলচয ফরয় প্রচতষ্ঠা ওযলত থালওন, চতচন 

যপৌচলদয ঈলেৌওন চদলয় াত ওলযন। তাযা অমমুলদ্দৌরায ঈয ঘো য়। অমমুলদ্দৌরা দযচা রাচকলয় 

খলযয ভলধয রুচওলয় থালও। অমদুলদ্দৌরা তালয়- এয যাচযগুলরালত এ ফাতাৃ াচিলয় চদলরা যম, অমদুলদ্দৌরা 

াম্রালচযয নতুন নালয়ফ চনমুক্ত লয়লঙন। এচনয তালয় অয অমদুলদ্দৌরা ঈবলয়য ভলধয দ্বি য়। এলত 

অমদুলদ্দৌরায চয় য়ায় ঔুৎফা যথলও তালয় এয নাভ ঈচিলয় যদয়া য়। ২০ য চাভাচদঈর অচঔয যথলও 

৩৬৪ চচচযয ১০ আ যচফ মৃন্ত যওাথা যওান ঔুৎফায় তায নাভ ো য় চন। এ ফঙয যালপচমলদয তৎযতা 

ফৃচদ্ধ ায়। চভয, াভ, আযাও অয চশ্চভাঞ্চলর তাযা এলতাআ চক্তারী য় যম, তাযা তাযাফী’য নাভাম 

ফি ওলয যদয়। 

৩৬৫ চচচযলত রুওনলদ্দৌরা চফন ফূয়া তায দানত যাচযগুলরা চতন ন্তালনয ভলধয ফণ্টন ওলয যদন। াযয 

 ওাযভান অমদুলদ্দৌরালও, যায় অয আপষ্াান ভুইদলদ্দৌরালও অয াভদান  চদনুয পঔরুলদ্দৌরালও যদয়া 

য়। এ ফঙয যচফ ভাল অমমুলদ্দৌরায ফাবফলন আচরা ফল। যঔালন ওামীঈর ওুমমাত চফন ভারুপ 

ঈচস্থত চঙলরন। চতচন চনলদৃ ওলযন যম, অমমুলদ্দৌরালও নলুযাধ ওযা লি চতচন এ ভচচরল এল চনচ 

যঘালঔ মৃলফক্ষণ ওরুন চওবালফ চফঘাযওামৃ ম্পাদন লি। 

এ ফঙয অমদুলদ্দৌরা অয অমমুলদ্দৌরায ভলধয রোআ য়। এলত অমমুলদ্দৌরায এও তুচওৃ যকারাভ ফন্দী য়। 

এচনয চতচন দারুন ভভলৃফদনায় যবালকন। ঔায়া দায়া যঙলে যদন, যালওয ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন, ফাআলয 

যফয য়া যঙলে যদন। ওান্না ঙাো অয যওান ওাচ তায চঙর না। এভনচও আচরা ফচৃন ওলযন। যকারাভলও 

চপচযলয় যদয়ায চনয অমদুলদ্দৌরায ওালঙ ফাতাৃ ািালরন, চওন্তু চতচন তা প্রতযাঔযান ওযলরন। ফললল 

অমমুলদ্দৌরা ফন্দী যকারালভয চযফলত ৃদুচন ফাৌঁচদ ািান। এলদয ভলধয এওচনলও এও রাঔ চদনালয যওনা 

লয়চঙলরা। মায়ায ভয় চতচন দুতলও ফলর যদন যম, ‚অমদুলদ্দৌরা ফন্দী যকারালভয চযফলত ৃমা ঘাআলফ, 
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ালথ ালথ যাচচ লয় মালফ। এলত অভায নুভচত যআলরা, মচদ অভালও দুচনয়া যঙলে চদলত য়।‛ 

চযললল অমদুলদ্দৌরা যকারাভলও চপচযলয় যদন। 

এ ফঙয ওুপায় অমমুলদ্দৌরায নালভয চযফলত ৃঅমদুলদ্দৌরায নালভ ঔুৎফা াি ওযা য়। এ ফঙয চভলযয 

ানওতাৃ অরভুমাচরদ্বীচনল্লা ঈফায়দী আলন্তওার ওলযন। তায স্থালন তায ুত্র অমীম চনমুক্ত যান।  

৩৬৬ চচচযলত ঈভাআয়া ফংীয় যপষ্লনয ফাদা অর ভুতানচয চফল্লা অর াচওভ চফন নাচরুদ্দীচনল্লা 

আলন্তওার ওলযন। তায ূনয অলন তদীয় তু্র রুভুইদ চফল্লা চাভ ভাীন যান। 

৩৬৭ চচচযলত অফায অমমুলদ্দৌরা অয অমদুলদ্দৌরায ভলধয মুদ্ধ য়। অমদুলদ্দৌরা চয় রাব ওলযন। 

অমদুলদ্দৌরা ফন্দী লর তালও তযা ওযা য়। ঔরীপা অমদুলদ্দৌরালও াী যাাও, চলযয তাচ অয 

স্বলণৃয ভারা চনচ ালত তায করায় চেলয় যদন। ালথ প্রদান ওযা য় তলরায়ায অয স্বণৃ  যযৌলযয দুলিা 

তাওা। মা রী এ অাদলদয চনয প্রলমাচয চঙর। অচ মৃন্ত অমদুলদ্দৌরা ঙাো এবালফ অয ওাঈলও 

ঔরীপা ওতওৃ যাষ্ট্রীয় ম্মান প্রদান ওযা য়চন। এঙাো তায চনয ঈত্তযাচধওালযয এওচি প্রচতশ্রুচতত্র 

প্রণয়ন ওযা য়। মা ালমযীলন ভচচরলয াভলন লে যানালনা য়। এিা শুলন ঈচস্থত চনতা 

চওঙ্কযতব্বচভভুয লয় লে। ওাযন অচ মৃন্ত রী- এ- অাদ ফা ঈত্তযাচধওায ম্পলওৃ এ যযয়াচ ঘলর 

অচঙলরা যম, ঔরীপায ুত্র ফা তায চনওিাত্মীয়যাআ রী- এ- অাদ লফ। এ প্রচতশ্রুচতত্র অমদুলদ্দৌরায 

ালত প্রদালনয ভয় ঔরীপা ফরলরন, ‚এিা অভায প্রচতশ্রুচত, এ নুমায়ী ওাচ ওযলফ।‛ 

৩৬৮ চচচযলত ঔরীপায ক্ষ যথলও এ পযভান চাচয ওযা য় যম, ওার, িযা  ইায ভয় 

অমদুলদ্দৌরায ফাবফলন ডংওা ফাচালনা লফ অয চভম্বলয দাৌঁচেলয় ঔতীফকণ ঔুৎফায ভাধযলভ তায নাভ াি 

ওযলফ। 

আফলন চামী ফলরনঃ এিা এভন এও চফলয়, মা আচতূলফৃ ওঔলনাআ যদয়া য়চন। রী- এ-অাদযা ডংওা 

ফাচালনায নুভচত যলরন না। এওফায ভামালদ্দৌরা ভচদনাতু ারালভ ডংওা ফাচালনায নভুচত প্রাথৃনা ওযলর 

ঔরীপা ভচত তৎক্ষণাৎ তা প্রতযাঔযান ওলযন। থঘ অমদুলদ্দৌরালও যআ নুভচত যদয়া য়। অয এবালফআ 

চঔরাপলতয ফিন অলতর  অলতর  ওভলচায অয দুফৃর লত থালও। 

৩৬৯ চচচযলত চভলযয রী অমীলময দূত ফাকদালদ অল অয তলয়’য ওালঙ অমদুলদ্দৌরা অলফদন ওলয 

যম, তায রওলফয ালথ তাচুর চভল্লাত রওফচত ফৃচদ্ধ ওলয তায চঔরঅত নফায়ন ওযা যাও। তায অলফদন 

কৃীত য়। তলয় তঔলত ঈলফন ওলযন। তায অলাল এওলা যরাও তলরায়ায চনলয় দাৌঁচেলয় থালও। 

াভলন যাঔা য় ঈভান কনী (যাঃ) এয চনচ ালত চরচঔত চফত্র ওুযঅন যীপ। ওাৌঁলধ ঘাদয যীপ, ালত 

রাচি অয করায় যছারালনা য় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ফযফহৃত তলরায়ায। অমদুলদ্দৌরা 

ওতওৃ যপ্রচযত দৃাচি িানালনা য়, মালত যরালওযা অমদুলদ্দৌরায ূলফৃ তলয়লও যদঔলত না ায়। তুচওৃ অয 

দায়রাভী ফংীয় যরালওযা চফনা লস্ত্র দণ্ডায়ভান থালও। দুআ াল দাৌঁচেলয় থালও যাষ্ট্রীয় ওভওৃতাৃকণ  

বাদফৃন্দ। এযয অমদুলদ্দৌরালও অফান ওযা য়। তায অকভন ভুূলত ৃদৃা লয মায়।  
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চতচন ঔচরপায চঔদভলত মভীন ঘুম্বন ওলযন অয াভচযও চপায ফৃন্দ  কণন যপৌচ যদলঔ খাফলে মান। 

তলয় ফরলরন, ‚ংয় ংলওাঘ ওলযা না। অল্লা’য ান চও যতাভায দৃচষ্টলকাঘয য় না ?‛ অমদুলদ্দৌরা 

ফরলরন, ‚চনশ্চয়আ অচন আধালভ অল্লা’য ঔরীপা।‛ এযয চতচন ধীলয ধীলয াভলন এগুলত থালওন অয 

াত ফায চচভন ঘুম্বন ওলযন। তলয় ফরলরন, ‚াভলন এলা।‛ চতচন এচকলয় মান অয দঘুম্বন ওলযন। তলয় 

তালও অলন ফায চনলদৃ যদন। চওন্তু ঔরীপায াভলন যঘয়ালয ফা তায াল ওুরায় না। চতচন ফাযফায 

ফরায য চতচন ফলরন না। ফললল চতচন ওভ ওযলর চতচন অলন ঘুম্বনূফৃও ঈলফন ওযলরন। 

এযয চতচন তালও ফরলরন, ‚অল্লা ওাচ ওযায চনয মলতা যরাও অভালও চদলয়লঙন, অয অভায ধীলন 

মতগুলরা যাচয যলয়লঙ, এগুলরা যদঔবালরয চনয অচভ যতাভালও ভলনানীত ওযচঙ। তুচভ তা গ্রণ ওলযা।‛ 

অমদুলদ্দৌরা ফরলরন, ‚অভায ভরা অচভরুর ভুচভনীলনয অনকুতয ওযায চনয অল্লা অভালও তাচপও 

দান ওরুন অয এলত চতচন অভালও ায়তা দান ওরুন, অচভ তা গ্রণ ওযচঙ।‛ এযয ঔরীপা তালও াী 

যাাও চেলয় চদলরন।  

(গ্রেওায) ফলরনঃ এওিু রক্ষয ওলয যদঔুন, ঔরীপা তলয় চওবালফ চঔরাপলতয ওাচলও দুফৃর ওলয যপলরলঙন। 

এ ঔরীপায মুলক চঔরাপলতয ওাচ মতিুওু ক্ষীণ অয চক্তীন লয় লে, তা অয যওান ঔরীপায মুলক 

য়চন। অয য ভয় াম্রালচযয নালয়ফ অমদুলদ্দৌরায মতিুওু চক্ত চঙর, যওান ভয় যওান নালয়লফয এতিুওু 

চক্ত ওঔলনাআ চঙর না। অভায মুলক ফস্থা এভন ঘযলভ চকলয় যৌৌঁলঙ যম, ঔরীপা স্বয়ং নালয়ফলও ভালয 

শুরুলত নতুন ভালয শুলবিা চানালত অলতন। চধওাং ভয় নালয়ফ যাভৃ বায় ফা আচরাল ভধযভচণ 

লয় ফলতা। এযয বাওলক্ষ ঔরীপা অলর নালয়ফ তায অন যথলও যনলভ অলতা অয অফায দুচলন 

এওআ স্থালন চকলয় ঈলফন ওযলতা। ঔরীপা াধাযণ প্রচায ভলতা বাওক্ষ তযাক ওযলতন অয তায নালয়ফ 

ূলফৃয ভলতাআ ফল থাওলতা। ওালযা চনয যওান মফচনওায ফযফস্থা চঙর না। এওচদন এও ফযচক্ত অভায ওালঙ 

ফণৃনা ওযলরন, াম্রালচযয যডুচি ুরতান যওান মুলদ্ধ যকলর ঔরীপা প্রযী চযলফচষ্টত লয় তালও ঙ্গ 

চদলতন। ওর ফীযত্ব, াচওতা এফং ম্মান  ভমৃাদায ফতওুুআ চঙর নালয়লফয প্রায। ঔরীপা চঙলরন 

যদালযয ভলতা, চমচন নালয়লফয যফায় চনলয়াচচত থাওলতন। 

৩৭০ চচচযলত অমদুলদ্দৌরা াভদান যথলও ফাকদাদ এলর তলয় তালও বযথৃনা চানালনায চনয ফাকদাদ 

যথলও ফাআলয অলন, মা অচ মৃন্ত অয ওঔলনাআ য়চন। যওান ঔরীপা ওাঈলও বযথৃনা চানালনায চনয 

যফয যানচন। তলয়’য মুলক অমদুলদ্দৌরা তলয়য ওালঙ দতূ ািালতন, অয ঔরীপা দূলতয অকভলন দাৌঁচেলয় 

যমলতন। 

৩৭৬ চচচযলত অমদুলদ্দৌরায আলন্তওার লর তায চায়কায় তায ুত্র চভাভুলদ্দৌরালও াভুর চভল্লাত রওফ 

চদলয় চনলয়াক ওযা য় অয ঔরীপা তালও াতচি চঔরঅত, এওচি ভুওুি অয দুলিা তাওা প্রদান ওলযন। 

৩৭৩ চচচযলত অমদুলদ্দৌরায বাআ ভুইদুলদ্দৌরায ভৃতুয য়।  
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৩৭৫ চচচযলত চভাভুলদ্দৌরা ফাকদালদয অলাল ঈৎন্ন ওাে চলল্পয ঈয ওযালযালয আিা ওলযন। 

এ ওলযয চযভাণ চঙর ফাচলৃও দ রাঔ চদযাভ। চফলয়চি চালনালত যলয় চনতায দর ভানুয চালভ 

ভচচলদ ভলফত লয় এঔালন চুভঅয নাভাম েলত না যদয়ায যখালণা যদয়। পলর চফৃঙ্খরা যদঔা যদয়। 

চভাফুলদ্দৌরা তায আিা প্রতযাায ওযলর চযচস্থত ান্ত য়। 

৩৭৭ চচচযলত চভাভুলদ্দৌরায ঈয তায বাআ যপলুদ্দৌরা অক্রভণ ওলয। চভাভুলদ্দৌরা যাচচত য়। 

যপুলদ্দৌরা বাআলয়য যঘাঔ ঈলে যপলর। ওর যপৌচ যপুলদ্দৌরায তাওা তলর ভলফত য়। এযয 

যপুলদ্দৌরা ফাকদালদ প্রলফলয ভয় তলয় তালও বযথৃনা োন ওলযন। চতচন তালও যডুচি ুরতান চনলয়াক 

ওলযন অয এওিু ভওুুি চেলয় যদন। এযয এওচি অাদনাভা চরলঔ যপুলদ্দৌরায াভলন াি ওযা য়। 

য ভয় চতচন ঈচস্থত চঙলরন। 

৩৭৮ চচচযলত যপুলদ্দৌরা ভাভলুনয ভলতা সনযলদয ফযফহৃত যাকায চনভৃাণ ওলযন। এ ফঙয ফাকদালদ 

দুচবকৃ্ষ যদঔা যদয়। এলত লনও যরালওয ভৃতুয য়। ফযায় প্রঘণ্ড তাদাল চনচীফন ঘর লয় লে। 

চফযাভ রু ায়া ফআলত থালও। িওায যনলভ অল। দচরা নদীয যতালে মভীন প্লাচফত য়। লনও চাাচ 

ডুলফ মায়। 

৩৭৯ চচচযলত অমদুলদ্দৌরা আলন্তওার ওলয অয তায বাআ অফু নযলও চনলচয স্থালন ফচলয় চদলয় মায়। 

তলয় ভলফদনা চানালনায চনয তায ফাবফলন মান, অফু নয ওলয়ওফায তায চঔদভলত চচভন ঘুম্বন ওলযন। 

এযয য তলয়’য ওালঙ যকলর চতচন যালষ্ট্রয ওভওৃতাৃ ফৃলন্দয াভলন এভন াতচি চঔরঅত প্রদান ওলযন, 

মায ভলধয ঈন্নতভালনয ওালরা ঈফা (অযফ যদলয চফলল এও ধযলণয যাাও -  নুফাদও) অয ওালরা 

াকেী, করায় ভারা  ালত ওংওন চেলয় যদয়া য়। প্রযীকণ তলরায়ায চনলয় াভলন চদলয় ভাঘৃ ওলয। 

অফু নয মভীন ঘুম্বন ওলয, অলন ঈলফন ওলয। অাদনাভা াি ওযা য়। তলয় তালও ‘ফাাঈলদ্দৌরা 

চময়াঈর চভল্লাত’ ঈাচধ যদন। 

৩৮১ চচচযলত ফাাঈলদ্দৌরা তলয়লও ফন্দী ওলয। এ খিনাচি এভন “  তলয় ফাাঈলদ্দৌরায এও চপ্রয়চনলও 

ফন্দী ওলযন। ঔরীপা ঙায়াভয় ীতর স্থালন ঈলফনযত। ফাাঈলদ্দৌরা মভীন ঘুম্বন ওলয যঘয়ালয ফল। চিও এ 

ভুূলত ৃফাাঈলদ্দৌরায যরালওযা এল লে। তাযা তলয়লও যিলন তঔত যথলও চনলঘ নাচভলয় যদয় অয ওাে 

চদলয় যফৌঁলধ প্রাালদ াচিলয় যদয়। ভুূলতযৃ ভলধয এ খিনা যভয় ঙচেলয় লে। ফাাঈলদ্দৌরা তলয়লও চরলঔ 

চানালরা যম, অচন চনলচয দ যথলও লয চকলয় য স্থালন অনায যঙলর ওালদযচফল্লালও তঔত প্রদান 

ওরুন। এ লত্র ঈচ্চদস্থ ওভওৃতাৃফৃলন্দয স্বাক্ষয চঙর। এিা ২৮১ চচচযয ১৯ াফালনয খিনা। য ভয় 

ওালদযচফল্লা ফাতীা লয চঙলরন। তালও যডলও এলন তায ালত ফাআয়াত ওযা য়। তলয় তালদয চফল্লা’য 

ওালঙ চত ভাদলযয ালথআ থাওলতন। 

তলয় ৩৯৩ চচচযয ইদুর চপতলযয যল যালত নশ্বয চাান যঙলে যালয াচয চভান। ওালদয চফল্লা তায 

চানামায নাভালময আভাভচত ওলযন। যীপ যযমা তায যাওকাৌঁথা চরঔলত চকলয় ফলরন, ‚তলয় অফু তাচরলফয 
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ফংধলযয ভলধয চধও ফক্র চঙলরন। তায ানাভলর যরাওলদয ভন যথলও বয়বীচত ঈলি মায়। এভনচও 

ওচফকণ তায ভালরাঘনাভূরও যিাও যঘনা ওযলতা।‛ 

তায মুলক যমফ রাভা আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “ ালপম আফলন ানা, আফলন অদী, ওাচফয, নাহুচফদ 

চযানী, অফু যালর, অফু ফওয যাযী ানাপী, আফলন ঔারুয়া, আভাভরু রকুাত মযী, যদয়ানুর অদলফয 

যরঔও অফু আফযাীভ পাযাফী, ওচফ চযপা, অফু মালয়দ অর ঈভুযী াপী, দাযওী, অফু ফওয অফাযী 

ায়ঔুর ভাচরওী, আভাভুর ানাচপয়া অফুর রাআ ভযওন্দী, নাহুচফদ অফু অরী অর ওাযী, আফলন াল্লাফ 

ভাচরওী। 
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অর ওালদয চফল্লা 

 

অর ওালদয চফল্লা অফুর অব্বা অভাদ চফন আাও চফন ভওুতাদায ‘ভুভা তাভান্না’ ফা ‘চদভনা’ নাভও 

ফাৌঁচদয কলবৃ ৩৩৬ চচচযলত চন্মগ্রণ ওলযন।  

তলয় াচযত য়ায য চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন। তলয় াচযত য়ায ভয় চতচন ফাকদালদ 

চঙলরন না। ১০আ যভমালন তালও যডলও অনা য়। ১১ আ যভমালন াধাযণ চযললদয াভলন চতচন ভনলদ 

ঈলফন ওলযন। ওচফকণ তায ালন ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন। ওচফ যীপ যযমা ফলরন, ‚য ফনু অব্বা, অচ 

অফায চঔরাপলতয ভমৃাদালও অফুর অব্বা নুচৃীফন দান ওযলরন। ঐলওযয ভাধযলভ এ চক্তলও মুক মুক 

ধলয ওালয়ভ যাঔলত লফ।‛ 

ঔতীফ ফলরলঙনঃ ওালদয চফল্লা ঔুফআ াধু, ুচফলফঘও, ছানু যাচনীচতচফদ, তাািদুগুচায  দওা-

ঔয়যাতওাযী চঙলরন, চতচন ুথপ্রাপ্ত চললফ প্রচদ্ধ। চতচন অল্লাভা অফু ফয াযফী াপীয ওালঙ চপও 

চৃন ওলযন   

اٌمشآْ خٍك لبئ١ٍٓ ِؼزضٌٗ رىف١ش صحبثٗ فضبئً  

এওচি চওতাফ চরলঔন, মা প্রচত চুভঅয় ভুাচদ্দলদয াভলন ভাদী চালভ ভচচলদ াি ওযা লতা। (আফনু 

ারা, তফওাতু াপীয়া) 

মাাফী ফলরলঙনঃ চঔরাপত রালবয প্রথভ ফললৃয ায়ার ভাল এওচি অেম্বযূণৃ বায অফান ওযা য়। 

এলত ওালদয চফল্লা অয ফাাঈলদ্দৌরা প্রচতো যক্ষায থ ওলয এফং ওালদয চফল্লা চনলচয প্রাাদ ঙাো 

যকািা াম্রাচয তায ঈয যাদৃ ওলযন। 

এ ফঙয ভিা যীলপয ানওতাৃ অফুর পুতু অর াান চফন চাপয ঈরুফী যরাওলদয যথলও চনলচয 

ফাআয়াত চনলয় যালদচফল্লা রওফ ধাযণ ওলয। চঔরাপত তায তর কত য়। চভযাীয ান ভওায় যাবতূ 

য়। চওঙচুদন য অফুর পতুু দুফৃর লয় েলর চভলযয ফাদা অমীম ঈফায়দীয ফতা যভলন যনয়।  

৩৮২ চচচযলত ঈমীয অফু নয ওযঔ ঞ্চলর এওচি বফন চনভৃাণ ওলযন। এয নাভ যাঔা য় দারুর আরভ। 

এলত এওচি ভদৃ্ধ ওতুফুঔানা ওালয়ভ ওযা য়। চফুর চযভালণ ক্রয়ওৃত গ্রোচদ এলত চঙর। রাভালদয চফদযা 

চৃলনয চনয এচি য়াওপ ওযা য়।  

৩৮৪ চচচয আযাও, চচযয়া অয আলয়লভলনয যরালওযা াি ওযলত চকলয় যাতর া যথলও চপলয অল, ওাযন এ 

ফঙয তযাক্স ঙাো াি ওযলত যমলত ফাধা যদয়া য়। এ ফঙয শুধু চভযফাীযাআ াি ওযলত ালয। 
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৩৮৭ চচচযলত ুরতান পঔরুলদ্দৌরায চতলযাধালন তায ঘায ফঙলযয চশু তদস্থলর চনলয়াক য়। ওালদয চফল্লা 

তালও ভাচদুলদ্দৌরা ঈাচধ যদন। 

মাাচফ ফলরলঙনঃ ৩৮৭/৩৮৮ চচচযলত নয়চন ফাদা যলরাও কভন ওলযন। এলদয ভলধয ভা- যাঈন 

নলযয ফাদা ভানুয চফন নূ, যায় এফং চাফালরয াও পঔরুলদ্দৌরা অয চভলযয অমীম ঈফায়দী 

ন্তবুৃক্ত। ওচফ অফু ভানুয অফদুর ভাচরও এআ নয়চনলও চনলয় এওচি যাওকাৌঁথা যঘনা ওলযলঙন। 

মাাফী ফলরলঙনঃ ৩৮৬ চচচযলত চভযাী অমীম ভৃতুযফযণ ওলয। য তায ফাফায যথলও প্রাপ্ত যালচযয ালথ 

াভ, াভাত অয রফ “ এআ চতনচি য চয় ওলয ন্তবুৃক্ত ওলয। যভৌুর অয আলয়লভলন তায নালভ 

ঔুৎফা ো লতা। তায যালচয তায নালভ য়া ঘারু ওযা লয়চঙলরা। তাওায় তায নাভ চরঔা থাওলতা, ভায 

ভৃতুযয য তদস্থলর তায ুত্র ভানুয অর াচওভ চফঅভচযল্লা ঈাচধ চদলয় ভাীন য়। 

৩৯০ চচচযলত চচচতর ালন স্বলণৃয ঔচন যফয লর যরালওযা ভাচি ঔনন ওলয স্বণৃ ঈলত্তারন ওলয।  

৩৯৩ চচচযলত দালভলওয নালয়ফ অয়াদ চশ্চভাঞ্চরীয় এও যরাওলও ধলয কাধায চলিয ঈয তুলর 

খুযালনা য়। য ভয় যখালও ফরলত থালও “  এ র য ফযচক্ত, যম অফু ফওয (যাঃ) অয ঈভয (যাঃ) যও 

বালরাফাল। এযয তালও তযা ওযা য়। অল্লা তায ঈয যভত ফলৃণ ওরুন অয তালও তযাওাযী  এআ 

ফাদালও চওয়াভলতয চদন ভান ওরুন। 

৩৯৪ চচচযলত ফাাঈলদ্দৌরা যীপ অফু অভাদ হুাআন চফন ভুালও ওাচম- ঈর- ওুমমালতয ালথ াি 

ফযফস্থানায দাচয়ত্ব চযাচ নকযী মৃন্ত তায এরাওা ফৃচদ্ধ ওলয যদয়। চওন্তু ওালদয চফল্লা এলত নুলভাদন 

না যদয়ায় য যওান দাচয়ত্ব ারন ওযলত ালযচন। 

৩৯৫ চচচযলত াচওভ চভলয এওদর রাভালও তযা ওলয। ভচচলদয যদয়ালর যদয়ালর এফং থ-

প্রান্তলয য াাফালয় যওযাভ (যাঃ) যদয ওুৎা যরলঔ। য হুওুভ চাচয ওলয “  াাফীলদয কাচর দা। ওওুুয 

রারনারন ওাযীলদয তযা ওলযা। পাওাঅ (চনাভকু্ত যলত) অয ভারুঔীয়া (এও প্রওায লধ) চনচলদ্ধ 

ওলয। ঘাভোীন ভাঙ যঔলত চনললধ ওযা য়। এঙাো যওঈ তা চফচক্র ওযলর তালও তযা ওলযা। 

৩৯৬ চচচযলত াচওভ চভয অয াযাভাআন চযপাআলন (ভিা যীপ অয ভচদনা যীপ) এ পযভান চাচয 

ওলয, যম যওালনা স্থালন ফা ভচচরল অভায নাভ ঈচ্চাচযত লর েফণওাযী অভায ম্মানালথৃ দাৌঁচেলয় মালফ অয 

চচদা ওযলফ। 

৩৯৮ চচচযলত চয়া ুচন্ন দ্বি য়। দীখৃচদন এ রোআ ঘরলত থালও। এলত ায়ঔ অফু াচভদ অপাযানী 

চনত যান। যালপমীযা ফাকদালদ য াচওভ, য ভানুয ফলর চঘৎওায ওযলত থালও। এলত ওালদয চফল্লা 

যযলক মান। চতচন এ চফৃঙ্খরা দভন ওলযন। চতচন এওদর শ্বালযাী যপৌচ ুন্নলতয নুাযীলদয াামযালথৃ 

ািান, মাযা ঔুফআ চনভৃভবালফ চয়ালদয কদৃান ঈচেলয় যদয়। 
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এ ফঙয াচওভ ফাআতরু ভওুাদ্দালয ভলধয চনচভৃত ওাভাভায চকচাৃ যবলগ যপলর। চভলযয ওর চকচৃা ধ্বং 

ওলয। চিস্টানলদয করায় এও াত রম্বা অয াৌঁঘ চযচতর চলনয চক্র োয চনলদৃ যদয়। আহুদীলদয করায় 

রার ফলণৃয এওআ চলনয কু্র োয অয ওালরা াকেী ফাধায হুওুভ যদয়। এ ওাযলণ লনও আহুদী  

চিস্টান ভুরভান য়। চওঙচুদন য য অফায এআ অআন ফাচতর ওলয চকচৃা ুনচনভৃৃাণ এফং মাযা াযও 

লয় আরাভ গ্রণ ওলযচঙলরা তালদযলও স্বধলভৃ চপলয মায়ায চনলদৃ যদয়। 

৩৯৯ চচচযলত ফযায ওামী অফু অভযলও াযন ওলয অফুর াান চফন ায়াচযফলও ওামী লদ 

চনলয়াক যদয়া য়। এ ফঙয যপষ্লনয ঈভাআয়া ফংীয় ুরতান দুফৃর লয় োয় যাষ্ট্র চক্তীন লয় লে 

অয তায ফযফস্থানা াতঙাো লয় মায়। 

৪০০ চচচযলত দচরা নদীয াচন এলতািাআ ওলভ মায়, মা এয অলক অয ওঔলনাআ য়চন। পলর দচরায ঘয 

বাযা যদয়া য়।  

৪০২ চচচযলত াচওভ যঔচুয  অঙু্গয চফচক্র ওলয যদয় এফং লনও অঙু্গলযয কাঙ ধ্বং ওলয।  

৪০৪ চচচযলত যাত- চদন যম যওান ভুূলত ৃযভলয়লদয যাতর ায় যফয লত ভানা ওলয। এ পযভান তায ভৃতুয 

ফচধ ফযাত চঙর। 

৪১১ চচচযলত াচওভ চভলযয ার য়ান নাভও গ্রালভ চনত য়। অল্লা তায ঈয চবা ফলৃণ ওরুন, 

তায স্থালন তায ুত্র অর মালয রা অমামুদ্বীচনল্লা ঈাচধ ধাযণ ওলয ভাীন য়। 

৪২২ চচচযয চমরাি ভালয ১১ তাচযঔ যাভফায যালত ওালদয চফল্লা আলন্তওার ওলযন। 

তায ানাভলর যম ওর রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন, তাযা লরন “  অফু অভাদ অওাযী অদীফ, 

রুভানী নাহুচফদ, অফুর াান, ভাযচী, অফু অফদুল্লা ভযমুফানী, ভুইদুলদ্দৌরায ঈমীয ালফ চফন 

ঈফাদা, ালপচ দাযা ওতুচন, আফলন াীন, অফু ফওয অদী আভাভু াচপয়া, আঈুপ, আফলন চযানী, 

আফলন রুরাও অর চভচয, আফলন অচফ মালয়দ অর ভাচরওী, ওতরু ওুলফয যরঔও অফু তাচরফ অর ভারী, 

আফলন ফাততা অর াম্বরী, আফলন াভঈন ঔাতায়ী, ঔালতচভর রকফী, অপু অফু ফওয, আফলন কারফুন অর 

ভাওযী, ওাচভনা, ভাঅনী চফন মাওাচযয়া অন নারুয়ানী, আফলন ঔুয়াম চভন্দাদ, আফলন চনা, ীদ এয 

যরঔও চযী, অর চাভালরয যরঔও আফলন পালয, আফলন ভান্দাত অর ালপচ আভাআর ায়লঔ 

াচপয়া, অফানা চফচনর পাযাচ ায়লঔ ভাচরওীয়া, ফচদঈমমাভান (চমচন ফপ্রথভ ভাওাভাত চরলঔলঙন), 

আফলন রার, আফলন অফী মামনীন, অফু ায়ান অত তাচদী, ওচফ অরয়াদ, অর পাচযচফলনয যরঔও অর 

াযফী, ওচফ অফুর পাতা অর ফানী, াচরভী ায়লঔ াচপয়া, আফনুর পাচযম, অফুর াান অর 

ওারলফী, ওামী অফু ফওয ফাওরানী, অফু তফীফ ারুওী, আফলন অওপানী, অর ঔুতফ এয যরঔও আফলন 

নামাতা, াচভযী ায়লঔ াচপয়া, ভুতাদযালওয যরঔও াচওভ আফলন ওচু, ায়ঔ অফু ালভদ, আফলন 

পযুাও, যীপ যযমা, অফু ফওয অয যামী, ালপম অফদুর যকনা চফন াইদ, আফলন ভাযদুয়া, াপতলু্লা চফন 
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ারাভা, আফনুর ফায়াফ, অবু্দয যভান, ভুালভরী, অফু ফওয অর ওাপার, আফনুর পুঔায, অরী চফন ইা 

প্রভুঔ। 

মাাচফ এঙাো ংঔয ভনীলীয নাভ ঈলল্লঔ ওলযলঙন। 
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অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা 

 

অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা অফু চাপয অফদুল্লা চফন অর ওালদয চফল্লা ৩৯১ চচচযয চমরওদ ভালয 

ভাছাভাচছলত ঈলম্ম রাদ ভাুভা ফদরুলদ্দাচা, চবন্ন ভলত ওতরুনচনদা নাভও দাীয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতচন চতায চীফদ্দায় চরলয় অাদ চঙলরন। চতচনআ তালও ওালয়ভ চফ অভচযল্লা যঔতাফ যদন। চতায 

আলন্তওালরয য ৪২২ চচচযলত চতচন চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। 

আফলন অচয ফলরলঙন, ‚চতচন ঔুফআ ুদৃন, ংমভী, আফাদাতওাযী, দানীর, অলরভ, অল্লা’য ঈয 

বযাওাযী, সধমৃীর, ুাচচতযও, দা প্রপলু্ল, আনাপওাযী অয বাফ ূযণওাযী ফযচক্ত চঙলরন। যওান 

চওঙ ুঘাআলর চতচন ওাঈলও ফচঞ্চত ওযলতন না। 

ঔতীফ ফলরলঙনঃ ভুচরভ াম্রালচয ফাচযী প্রচতদ্বিী চংস্র লয় ঈলি। তালও প্রচতত ওযায ভলতা যওঈ 

চঙর না। অযলফ অমলভ ওলরআ তায বলয় ওাৌঁলতা। তায যথলও চযত্রালণয চনয দুয়া ওযা লতা। য 

যরাওলদয ম্পদ অত্মাৎ ওযলতা, গ্রালভয য গ্রাভ রুি ওযলতা। ওাচয়ভ তালও প্রচতত ওলযন। প্রথলভ 

ঈবলয়য ভলধয প্রীচতওয ম্পওৃ চঙর, যফতীৃলত ম্পলওৃ চঘে ধযলর ফাচযী দারুর ঔুরাপা রুেন অয 

ঔচরপালও ফন্দী ওযায লেমন্ত্র ওলয। পলর ঔরীপা যালয়য ানওতাৃ অফু তাচরফ ভুাম্মাদ চফন ভাওয়ালরয 

াাময প্রাথৃনা ওলযন। যালয়য ানওতাৃ িকয যফক নালভ প্রচদ্ধ চঙর। য ৪৪৭ চচচযলত এল ফাচযীয 

ফাকৃল অগুন ধচযলয় যদয়। য যফা লয াচরলয় মায়। তুওৃীযা ফাচযীয তাওা তলর ভলফত য়। য 

ঔরীপালদয চফরুলদ্ধ চভয ানওতাৃয াাময ঘাআলর য তালও থৃ ম্পদ চদলয় লমাচকতা ওলয। এযয 

য িকয যফলকয বাআ িারলও তায বাআলয়য চফরুলদ্ধ াাময ওযায চনয অফান চানায়। য তালও যরাব 

চদলয় এ ভলভৃ ত্র চরলঔ যম -  অচভ চফচচত র যতাভালও যালয়য ানওতাৃ ফানালফা। যরালব লে িার 

িকয যফলকয ঈয অক্রভণ ওযলর ফাচযী ৪৫০ চচচযলত ফাকদালদয চদলও ওচু ওলয। ঔরীপা ফাকদালদয 

ফাআলয এল তায ালথ রোআ ওলযন। ভানুয চালভ ভচচলদ চভয ানওতাৃয নালভ ঔুৎফা াি ওযা য়। 

অমালন এ ব্দগুলরা ফৃচদ্ধ ওযা য় - اٌؼًّ خ١ش ػٍٟ حٟ    য ভয় ঔরীপা চনয়চন্ত্রত এরাওা ঙাো ফৃত্র 

তায নালভ ঔুৎফা াি ওযা লত থালও। এও ভা মৃন্ত রোআ ঘরলত থালও। চমরচ ভালয যল চদলও য 

ঔরীপালও ফন্দী ওলয কানায় চনলয় চকলয় ওলয়দ ওলয যালঔ। 

চদলও িকয যফক তায বাআলও যাচচত  তযা ওলয কানায প্রাওলও মথামথ ম্মান প্রদৃন ওলয 

ঔরীপালও দারুর ঔুরাপায় যৌৌঁলঙ যদয়ায চনয ত্র চরলঔ। য তা-আ ওলয। ৪৫১ চচচযয চমরওদ ভালয 

াৌঁঘ তাচযলঔ ঔরীপা এল যৌৌঁলঙন। য ভয় চতচন ঔুফ যঔাার ফস্থায় চঙলরন। এযয িকয যফক ুচিত 

ফাচনী চনলয় ফাচযীয ঈয াভরা ওলয। মুলদ্ধ ফাচযী যাচচত য়। য তালও তযা ওলয তায ওািা 

ভাথাচি ফাকদালদ াচিলয় যদয়। 
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ঔরীপা দারুর ঔুরাপায় চপলয এল চায়নাভালম খুভালতন। চদলন যযামা যাঔলতন, যালত নাভাম েলতন। মাযা 

তালও ওষ্ট চদলতা চতচন তালদয ক্ষভা ওলয চদলতন। চতচন তায রুচেত ম্পদ ভূরয প্রদান ঙাো যপযত চনলতন 

না। চতচন ফরলতন, ‚ফ চফললয়য য়াফ অচভ অল্লা’য ওাঙ যথলও চনলফা।‛ চতচন ফাচরল ভাথা যাঔলতন 

না। ওচথত অলঙ, তায প্রাাদ রুচেত য়ায ভয় যঔরাধুরায যওান অফাফত্র ায়া মায়চন। এিা তায 

ফুচুচকৃয ঈন্নত দরীর। 

ফচণৃত অলঙঃ ফাচযী তালও ওলয়দ ওলয চনলয় মায়ায ভয় চতচন এ দুয়াচি চরলঔ ওাফাখলযয যদয়ালর 

ছচুরলয় যদয়ায চনয ভিা যীলপ াচিলয় যদন “  ‚ফান্দা চভচওলনয ক্ষ যথলও ভান অল্লা’য দযফালয, 

য চত্রবুফলনয াানা, অচন যতা ভলনয যকান চবফযচক্ত ম্পলওৃ চালনন। ন্তলযয ফস্থা অনায 

াভলন চদফাওলযয ভলতাআ বাস্বয। য ভাফুদ, অনায ায োনবাণ্ডায চনলচয ৃচনীরতায ফযাালয 

ভযও ফকত। আরাচ, অনায এ ফান্দা অনায চনয়াভত স্বীওায ওলযলঙ, ওৃতেতা অদায় ওলযচন, 

চনয়াভতযাচচয ঈয চনবৃয ওলযচন। অনায হুওভু ভানায যক্ষলত্র ভলনালমাকী লয়লঙ। পলর অভায ঈয 

এও চফলদ্রাীলও ঘাচলয় যদয়া লয়লঙ, মালদয ালথ অভায দুভচন, য প্রচতারও। াাময ওলভ চকলয়লঙ 

অয তযাঘায যফলে চকলয়লঙ। য ারনওতাৃ, অচনআ প্রলতযও চফললয় চফংফাচদত, চযোত, চনয়ন্ত্রও অয 

চফঘাযও। অনাযআ ভীল পচযয়াদ, প্রতযাফতনৃ অয ানা ঘাআচঙ। য দয়াভয়, অনায ভাঔরুও অভায 

ঈয প্রবুত্ব ওযলঙ। অচভ অনায ওালঙআ পচযয়াদ ওযচঙ। অচভ অনায আনাপপ্রাথৃী। অচন অভায 

ঈয যথলও িওালযয মফচনওা ৃত ওরুন। অনায দয়া অয ভভতায দুয়ায ফাচযত ওরুন। অভালদয 

ভালছ আনাপ ওরুন। অচনআ ঔাআরুর ালওভীন।‛ 

৪২৮ চচচযলত চভয ানওতাৃ অম মালয ঈফায়দী অি ফঙয ঘায ভা যাচত্ব ওলয ভাযা মায়। তায স্থালন 

তায ুত্র অর ভুতানচয াত ফঙলযয চনয ওালয়ভ থালও। 

মাাচফ ফলরলঙন, ‚তায ানাভলর চভলয দুচবকৃ্ষ যদঔা যদয়, মায তীব্রতা এওভাত্র আঈুপ (অঃ) এয মুলকয 

ালথ তুরনা ওযা যমলত ালয। এ দুচবকৃ্ষ াত ফঙয স্থায়ী য়। যরালওযা এলও যলও যওলি যঔলয় যপরলতা। 

য ভয় এওচি রুচি ঞ্চা চদনালয চফচক্র য়।‛ 

৪৪৩ চচচযলত ভুয়াম চফন নাচদ ঔুৎফা যথলও ঈফায়দীলদয নাভ ফাদ চদলর চশ্চভাঞ্চরীয় যাচযগুলরালত ফনু 

অব্বালয নাভ চিত লত থালও। 

৪৫১ চচচযলত কামনায ফাদা ুরতান আব্রাীভ ভাভদু চফন ফক্তকীন অয িকয যফলকয বাআ ঔুযাালনয 

ানওতাৃ চাপয যফক চফন ারচুলওয ভলধয তুভরু মুদ্ধ য়। লে ঈবলয়য ভালছ চি য়। এয এও ফঙয 

য চাপয যফক আলন্তওার ওলযন। তায স্থালন তায ুত্র তঔত নীন য়।  

৪৫৪ চচচযলত ঔরীপা চনচ ওনযালও িকয যফলকয ালথ চফলয় যদন, মা ওঔলনাআ এভনিা য়চন। ফনু অব্বা 

চনলচয ফংলয ঙাো যওাথা (ওনযা) চফলয় যদয় চন। এভনচও ফনু মুয়া, মাযা ঔরীপালদয ঈয হুওুভত 
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ঘাচরলয়লঙ, তালদযলও ফনু অব্বা ওনযা যদয়চন। অয অভায (গ্রেওালযয) মুলক ঔরীপা তায যভলয়লও 

যডুচি ুরতালনয যকারালভয ালথ চফলয় যদন। 

৪৫৫ চচচযলত িকয যফক ঔরীপায যভলয়লও চনলয় ফাকদালদ এল ভায়াচয অয ঔাযাচ চপচযলয় যদয়। 

এযয ফাকদালদয ঈয যদে রাঔ চদনায িযাক্স ফচলয় যালয় ঘলর মায়। যঔালন যৌৌঁলঙ য ভাযা মায়। অল্লা 

তায গুনা ক্ষভা ওযলফন না। তায ূনয লদ তায বাচতচা ঔুযাালনয ানওতাৃ আযারান চধচষ্ঠত য়। 

ঔরীপা তায ওালঙ চঔরাঅত ািান। 

মাাচফ ফলরলঙনঃ আযারান ফৃপ্রথভ ফাকদালদ চভম্বলয অলযাণ ওলয চনলচয ঈাচধ ুরতান চললফ যখালণা 

ওলয। য নযানয ুরতালনয যঘলয় চধও চক্তারী য়ায় চিস্টানলদয চধওাং য, নকয, চনদ দঔর 

ওলয যনয়। য চনমাভুর ভুরওুলও ঈচময চনলয়াক ওলয। ঈভায়দুর ভুরওু বাদলদয ফযঔাতর  ওলয। য 

াচপ ভামালফয ভদদদাতা। াযাভাআন চযপাআলনয আভাভ অয অফু ওাচভ অর ওুায়যীলও ঔুফআ ভাদয 

অয ম্মান ওযলতা। য ভাদ্রাালয় চনমাচভয়ায চবচত্ত স্থান ওলয। ফচণৃত অলঙ যম, ফৃপ্রথভ চপও এয চনয 

এ ভাদযাায চবচত্ত যদয়া য়। 

৪৫৮ চচচযলত দুআ যঘাযা চফচষ্ট এও ওনযা ন্তান চন্ম যনয়। এ ফঙয অওাল ঘাৌঁলদয ভান এওচি তাযওা 

যদঔা যদয়, এ যথলও তীব্র তাদা চনকৃত য়। এ দৃয যদলঔ যরালওযা বীলণ বয় ায়। দযাত মৃন্ত এয 

চতর ত্ব চঙর। লে তা অলতর  অলতর  িান লয় মায়। 

৪৫৯ চচচযলত ভাদযাা চনমাচভয়ায ওাচ ভাপ্ত য়। চক্ষও চললফ ায়ঔ অফু আাও চযাচী চনলয়াক 

ান। ঘাচযচদও যথলও ঙাত্রযা অলত থালও। এভন ভয় ায়ঔ অফু আাও চযাচী ঘলর মান। তায ালথ 

আফলন ফাক াললফ ওালভর দয চদলত শুরু ওলযন। এযয যরালওযা ায়ঔ অফু আাও চযাচীলও ফুচছলয় 

চনলয় এলর লয চতচন দয- তদচযলয ওাচ শুরু ওলযন। 

৪৬০ চচচযলত যভরায় ফে ধযলণয বূচভওম্প য়। এলত যভরা ভূলর চফধ্বতর  য়। ৌঁচঘ াচায যরাও চনত 

য়।  

৪৬১ চচচযলত দালভলওয চালভ ভচচলদ বয়াফ চিওালন্ড ওারুওামৃ  স্বণ-ৃ যযৌয ঔচঘত ালদয ফযাও 

ক্ষচতাচধত য়। 

৪৬২ চচচযলত ভিায অভীলযয দূত এল ুরতান অরফ অযারানলও এ ংফাদ যদয় যম, ভিা যীলপ 

ভুতানচলযয নালভ ঔুৎফা ফি লয় ফনু অব্বালয নালভ ঔুৎফা ো শুরু লয়লঙ। অমান যথলও এ ব্দগুলরা 

ফাদ লেলঙ - اٌؼًّ خ١ش ػٍٟ حٟ     এ ওথা শুলন ুরতান দূতলও ঔুী লয় চত্র াচায চদনায অয 

চঔরঅত প্রদান ওলযন। য ভয় চভযীয় ারতানাত দুচবৃলক্ষ দুফৃর লয় লে। ওাযন এ দুচবকৃ্ষ াত ফঙয 

স্থায়ী লয়চঙলরা। ভানুল ভানুললয যকাত যঔলতা। স্বলণৃয ভচযভালণ ঔাদয যওনা লতা। এওচি ওুওুয াৌঁঘ 

চদনায অয এওচি চফোর চতন চদনালয চফচক্র লতা। ওচথত অলঙ, এও নাযী এও ছুচে ভচণ-ভুক্তা চনলয় 
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ওায়লযা যথলও এআ ঈলদ্দয চনলয় যফয য় যম, য এও ছুচে ভচণ- ভুক্তায চফচনভলয় এও ছুচে ঔাদয ঘায়। চওন্তু 

য তা ায়চন। 

৪৬৩ চচচযলত ফনু অব্বা  ুরতান অরফ অযারালনয চক্ত অয ভুতানচলযয ারতানালতয তন 

যদলঔ যরালওযা ফনু অব্বালয নালভ ঔুৎফা াি ওযলত থালও। এ ফঙয যক্তক্ষয়ী ংখললৃয ভাধযলভ যযাভানযা 

ভুরভানলদয ওালঙ যাচচত য়। এ মুলদ্ধ ুরতান অযারান স্বয়ং যনাচতলত্বয দাচয়ত্ব ারন ওলযন অয 

যযাভ ম্রািলও ফন্দী ওলয চনলয় অলন। এযয যভািা ংলয ভচুক্তণ চনলয় যযাভ ম্রািলও যঙলে যদয়া 

য় অয ঞ্চা ফঙয যভয়াদী ঈবলয়য ভালছ এও চিত্র াক্ষচযত য়।  

৪৬৪ চচচযলত ঙাকলরয ভালছ ভযণ ফযাচধ যযালকয প্রাদুবৃাফ ায়ালরয য ার ঙাকর ভলয াপ লয় 

মায়। 

৪৬৫ চচচযলত অরফ অযারান চনত য়। তায চায়কায় ুত্র ভূরও া চধচষ্ঠত য়। তালও 

চারারুলদ্দৌরা ঈাচধলত বচূলত ওযা য়। য চনমাভুর ভূরওলও ওরভদাচন  যদায়াত ঈায যদয়। এযয 

য তালও অতা যফক, মায থৃ অচভরুলদ্দৌরা ঈাচধ যদয়। আচন প্রথভ ফযচক্ত মালও চতচন ফৃপ্রথভ ঈাচধ 

প্রদান ওলযন। 

৪৬৬ চচচযলত দচরা নদীয চত্র াত ঔাো াচনলত ফাকদাদ প্লাচফত য়। এলত প্রঘুয চালনা অয ভালরয 

ক্ষচত য়। যরালওযা চাালচ অেয় যনয়। দুলিা চুভঅয নাভাম চাালচআ য়। ঔরীপা ঔুফআ চফনলয়য ালথ 

অল্লা’য দযফালয দুয়া ওলযন। এও রালঔয যফী খযফাচে ধ্বং য়ায় ফাকদাদ চফযান বূচভলত চযণত য়। 

৪৬৭ চচচযলত ৌঁয়তাচল্ল ফঙয চঔরাপত চযঘারনায য চতচন াফান ভালয ১৩ তাচযঔ ফৃপষ্চতফায যালত 

চকলতয ভায়া ওাচিলয় যালয াচে চভান। 

তায চঔরাপতওালর যম ফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “ অফু ফওয আয়ুযওানী, অফুর 

পচর পারওী, াঅরাফী, ওুদদাযী ায়লঔ ানাপীয়া, দাৃচনও আফলন চনা, ওচফ চভয়ায, অফু নাইভ, অফু 

মালয়দ, তামীলফয যরঔও ফুরুয়ী ভাচরওী, অফুর াান ফযী ভুতামানী, ভিী, ায়ঔ অফু ভুাম্মাদ চচুফনী, 

ভাদী াললফ তাপীয, অওচররী, ুভাচননী, আযালদয যরঔও অফু অভয দাদানী চাচরর, াচরভ যামী, 

অফুর অরা ভপুমী, অফু ঈভান াফুনী, ফুঔাচয যীলপয ফযাঔযাওায আফলন ফাত্তার, ওামী অফু সতয়ফ 

তাফাযী, আফলন ায়তী ভাওযী, ভাদযদী াপী, আফলন ফাফ াদ, নাহুচফদ চাফ চফন ফুযান, আফলন ামাভ 

মালচয, ফায়াওী, আফলন াআলয়দা, অফু আয়ারা চফন পাযায ায়লঔ ানাফারা, াচপ ামারী, ায়লঔ 

ফাকদাচদ আফলন যাীও, ঈভদা চফন অফদুর ফায প্রভুঔ।  
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অর ভওুতাচদ চফ অভচযল্লা 

 

অর ভুওতাদী চফ অভচযল্লা অফুর ওাচভ অফদুল্লা চফন ভুাম্মাদ চফন ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা কলবৃ 

থাওাওারীন তায চতায ভৃতুয য়। ফাফায আলন্তওালরয ঙয় ভা লয চতচন এও দাীয কলবৃ বূচভষ্ঠ যান। 

দাদায ভৃতুযয য চতচন ১৯ ফঙয চতন ভা ফয়ল চঔরাপলত অীন যান, তালও ভুওুি োলনায নুষ্ঠালন 

ায়ঔ অফু আাও চযাচী, আফলন ফাঅ অয ভানী ঈচস্থত চঙলরন। 

তায চঔরাপতওালর যগুরলত লনও যনও ওাচ য়। চঔরাপলতয ীভানা ফৃচদ্ধ ায়। তায চঔরাপত চঙর 

ূফৃফতীৃ চঔরাপলতয চফযীত। ফাকদালদ কান-ফাচনা চনচলদ্ধ য়, কায়ও- কাচয়ওালদয ফাকদাদ যথলও যফয 

ওলয যদয়া য়। দৃা চফনষ্ট না য়ায চনয াম্মালভয চৌঁচেগুলরা যবলগ যপলরন। ফনু অব্বালয ভলধয তায 

চঔরাপত চঙর ঔুফআ দ্বীনদায, ঔুফ যনওওায অয প্রতাাচন্বত। তায চঔরাপলতয প্রথভ ফঙয যথলওআ চফত্র ভিা 

যীলপ ঈফায়দীলদয নালভ ঔুৎফা াি ওযা লত থালও। 

এ ফঙয চনমাভুর ভুরওু তাযওা চফললেলদয ভলফত ওলয ূমৃালতর য য যথলও নফফললৃয ূঘনা চললফ কণয 

ওযা য়। অলক ূলমৃাদয় যথলও চদলনয শুরু লতা। 

৪৬৮ চচচযলত দালভলও ভওুতাদীয নালভ ঔুৎফা যদয়া শুরু য়। অমান যথলও এ ব্দগুলরা ফাদ লে -  

اٌؼًّ خ١ش ػٍٟ حٟ   এলত যরালওযা ঔুী য়।  

৪৬৯ চচচযলত অফু নয চফন ঈতর াদ অফুর ওাচভ ওাচযী অঅযী ফাকদালদয ভাদাযা চনমাচভয়ায় এল 

য়াচ ওলযন। এলত ানালফরাযা যযলক মায়ায় এও ফে চপতনায ৃচষ্ট য়। ঈবয় লক্ষয দর বাযী লত 

থালও। পলর এও দর অলযও দলরয ালত চনভৃভবালফ চনত য়। এ ফঙয যকাৌঁো াম্বচর য়ায ওাযলণ 

ভুওতাদীয ঈচময পঔরুলদ্দৌরা চফন চচযলও ফযঔাতর  ওযা য়। 

৪৭৫ চচচযলত ভওু তাচদ ুরতালনয ওালঙ অফু আাও চযাচচলও াচিলয় ঈভালয়দ অফুর পাতা এয 

চবলমাক দালয়য ওলযন।  

৪৭৬ চচচযলত দুচবকৃ্ষ ঈলি মায়ায় যগুলরালত পরাচদ ঈৎাচদত য়। এ ফঙয ভুওতাদী অফু শুচা 

ভুাম্মাদ চফন াানলও ওরভদানী, যদায়াত অয মচরুদ্দীন রওফ প্রদান ওলযন। অভায ভলত এ লব্দ এিাআ 

প্রথভ রওফ। 

৪৭৭ চচচযলত ওগুনীয়া অয অওায ানওতাৃ সনয চচযয়ায় মান অয আন্তাচওয়া য দঔর ওলযন, 

মা ৩৫৮ চচচয যথলও যযাভ ম্রালিয ানাধীন চঙর। ুরতান ভূরও া এ ওালচয চনয তালও চবনন্দন 

চানান। 
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মাাচফ ফলরলঙন, যযাভান াম্রালচযয যগুলরায ানওতাৃ ারচওু ফংীয়। 

৪৭৮ চচচযলত ফাকদালদ িওায যনলভ অল, চফদুযৎ ঘভওায়। অওা যথলও ফারু ফচলৃত য়। চওঙ ুচওঙ ু

স্থালন ঘেও লে। এ দুলমৃাক যদলঔ যরালওযা যবলফচঙলরা চওয়াভত ফুচছ ভাকত। আভাভ অফু ফওয তযতুী 

চনচ যঘালঔ এ দৃয যদলঔ অভাচর নাভও গ্রলে এয চফফযণ য ওলযন। 

৪৭৯ চচচযলত ুফতা  ভুযাচওলয ানওতাৃ আঈুপ চফন তাচপলনয নুলযালধয যপ্রচক্ষলত ভুওতাদী তালও 

তায ধীনস্থ যাচযগুলরা প্রদান ওলয অচভরুর ভুচরভীন ঈাচধলত বূচলত ওলযন। চতচন তায ওালঙ চঔরঅত 

অয তাওা ািান। এলত চশ্চভাঞ্চরীয় পচওকণ অনচন্দত যান। আঈুপ ভুযাচও লযয প্রফতনৃ ওলযন। 

এ ফঙয ফৃপ্রথভ ুরতান ভরূও া ফাকদালদ এল যাষ্ট্রীয় চতচথারায় ফস্থান ওলয অয ঔরীপায ালথ 

যালরা যঔলর আপষ্াালন চপলয মায়। এ ফঙয যথলও াযাভাআন যীপাআন ঈফায়দীলদয নাভ যচত ওলয 

ঔুৎফায় ঔরীপায নাভ াি ওযা য়। 

কামানায ানওতাৃ অর ভুইদ আব্রাীভ চফন ভাঈদ চফন ভাভুদ ফক্তকীন ৪৮১ চচচযলত আলন্তওার ওযলর 

তায স্থালন তায যঙলর চারারুদ্দীন ভাঈদ তঔত নীন য়। 

৪৮৩ চচচযলত তাচুর ভরূও ভুতায়াচপলদ্দৌরা ফাকদালদয ফাফুর অফমালয এওচি ভাদযাা প্রচতষ্ঠা ওলযন। 

অফু ফওয াী এঔালন চক্ষওতা শুরু ওলযন। 

৪৮৪ চচচযলত চপচযঙ্গীযা যকািা াওরীয়া ঈদ্বী দঔর ওলয যনয়। ভুরভানযা ২০০ চচচযলত এ দ্বীচি 

দানত ওলযচঙলরা। অকচরলফয ফংধযযা ঔরীপায ক্ষ যথলও এচি ান ওযলতা। তালদয যথলও ঈফায়দী 

ভাদীযা এচি দঔর ওলয অয চপচযঙ্গীযা তালদয যথলও তা চঙচনলয় যনয়। এ ফঙয ভূরও া ফাকদালদ এল 

এওচি ফৃৎ চালভ ভচচদ চনভাৃণ ওলযন। এয অলাল অভীয- ঈভাযাকণ চনলচলদয ফা বফন সতচয ওলয। 

এযয ভূরও া আপষ্াালন চপলয মায়। 

৪৮৫ চচচযলত ুরতান ভূরও া অফায ফাকদালদ এল ঔরীপালও চতত্বয ফাকদাদ যঙলে ঘলর মায়ায 

ংফাদ যদয়। ঔরীপা চওঙিুা ভয় প্রাথৃনা ওলযন। য তায প্রাথৃনা প্রতযাঔযান ওলয। এযয ঔরীপা ুরতান 

ভূরও া’য ঈমীলযয ওালঙ ভয় ঘাআলর য ভাত্র দ চদন ভয় যদয়। চওন্তু দ চদন চতক্রান্ত না লতআ 

ুরতান যযাকাক্রান্ত লয় ভাযা মায়। যরালওযা এিালও ঔরীপায ওাযাভত চললফ ঈলল্লঔ ওলয। 

ওচথত অলঙ, ঔরীপা ভওুতাদী ভয় রালবয চদনগুলরালত যযামা যাঔলত শুরু ওলযন। আপতালযয ভুূলত ৃ

ঙাআলয়য ঈয ফল ুরতান ভূরও া যথলও চযত্রাণ ায়ায চনয ঔুফআ চফনলয়য ালথ অল্লা’য ওালঙ 

দুয়া ওযলতন, অল্লা তায দুয়া ওফুর ওলযন। 

ুরতান ভূরও া’য ভৃতুয ংফাদ তায স্ত্রী যকান যযলঔ অভীয ঈভাযালদয ওাঙ যথলও তায াৌঁঘ ফঙলযয চশু 

ন্তান ভাভুলদয চনয ঈত্তযাচধওালযয (রী অালদয) থ যনয়। এযয য তালও ুরতান ভলনানীত 

ওযায চনয ঔরীপায ওালঙ অলফদন চানায়। ঔরীপা তা ভিুয ওলযন অয তালও নাচরুদ্দীন য়া দুচনয়া 
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ঈাচধ যদন। চওঙচুদন য ভাভুলদয বাআ ফযচওয়ারুও াভরা ঘারায়। ঔরীপা তালও ুরতান ফাচনলয় 

রুওনলদ্দৌরা ঈাচধ যদয়। এচি ৪৮৭ চচচযয ভুাযযভ ভালয খিনা। 

এ খিনায যচদন াভুন নাায নাভও ফাৌঁচদয চফল প্রলয়ালক ঔরীপা ভওুতাদী আলন্তওার ওলযন। 

তায চঔরাপতওালর যমওর রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  অফদুর ওালয চুযচানী, 

অফুর য়াচরদ ফাচী, চফঔযাত নাহুচফদ অফু আাও চযাচচ, ালভলরয যরঔও আফলন ফাঅ, আভাভুর 

াযাভাআন অর ভতুায়াল্লী, অদ দাভকানী ানাচপ, আফলন পামার ভচুাায়ী, ফুমুদী ায়লঔ ানাপী প্রভুঔ। 
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অর ভুতামায চফল্লা 

 

অর ভুমতামায চফল্লা অফুর অব্বা অভাদ চফন ভওুতাদী চফল্লা ৪৭০ চচচযলত চন্মগ্রণ ওলযন।  

তায চতায ভৃতুযয য যলালরা ফঙয ফয়ল চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন। 

আফলন অচয ফলরলঙন, ‚চতচন ঔুফআ যওাভরভচত, ঈন্নত ঘচযত্র, যনওওায অয দা রাযভান। লনও চফললয় 

চতচন চনলচয দচৃষ্টবচঙ্গ তুলর ধলযন, মা তায ফযাও োন বাণ্ডালযয ননয দৃষ্টান্ত। চতচন দানীর, ঈদায অয 

রাভা চপ্রয় ফযচক্তত্ব চঙলরন। 

এ ঔরীপায চঔরাপলত ুন্দলযয যওান নভুনা ায়া মালফ না। চঔরাপলতয চদনগুলরা তায মুদ্ধ- চফগ্রলয 

ওাযলণ ফৃদা ঈচদ্বি  ফস্থায় যওলিলঙ। চঔরাপত রালব প্রথভ ফঙয চভলযয ানওতাৃ ভুতানচয ঈফায়দীয 

ভৃতুযয য তায যঙলর তঔত নীন য়। এ ফঙয যযাভানযা ফরনীয়া য দঔর ওলয যনয়। 

৪৮৮ চচচযলত ভযওলন্দয ফাদা অভদ ঔা চনত য়। যরাওচি ফদদ্বীন চঙর। ঈভাযাকন তালও ফন্দী ওলয 

অয ভপুচতকণ তালও তযায পলতায়া যদন। তায স্থালন ঈভাযাকন তায ঘাঘালতা বাআলও ঈলফন ওযায়। 

৪৮৯ চচচযলত এওভাত্র চনগ্র ঙাো ওর গ্রুি অয নক্ষত্রযাচচ ফুযলচ হুলত ভীন যাচ চভা লর 

যচযাচতলীযা ঐওযভতয লত বচফলৎফাণী ওযলরা “ চঘলযআ নূ (অঃ) এয মুলকয ভলতা তুপান লফ। চওন্তু 

এওচি প্লাফন ঙাো অয চওঙআু য়চন। াচীকন ফাআতলু্লা যীলপ ভলফত লর চধওাং াচী এ প্লাফলন 

যবল মায়। 

৪৯০ চচচযলত ঔুযাালনয ানওতাৃ ুরতান অযারান অযলকায়ান চফন অরফ অযারান াযচুওী চনত 

য়। ুরতান ফুযওীয়ারুও তায যাচযগুলরা দানত ওলয অয লযয যরালওযা এল তায ালথ চভচরত য়। 

এ ফঙয রফ, আনতাচওয়া, ভুযা অয চযাচ লয এও ভা মৃন্ত ঈফায়দীলদয নালভ ঔুৎফা ো য়। 

এযয অফায অব্বাচয়লদয নালভ ঔুৎফা াি শুরু য়। এ ফঙয চপচযঙ্গীযা এল ফৃপ্রথভ তায়ওীয়া য 

দঔর ওলয তালদয ভচচৃ যভায়ালপও লয ওপুয চাচয ওলয। তাযা াশৃ্বফতীৃ যগুলরালত রুিতযাচ ওলয। 

চপচযঙ্গীযা প্রথলভ চচযয়ায় ফস্থান ওলযচঙলরা। ওুতনুতচুনয়া াচনলথ যপৌচচ ফাচনী চনলয় অল। ফাদা 

অয প্রচাফৃলন্দয ভলধয ঈলত্তচনা ঙচেলয় োয ুলমাক তাযা গ্রণ ওলয। ওচথত অলঙ, ারচুওীলদয চক্ত 

অয প্রচতচত্ত যদলঔ চভলযয ফাদা’য চঘচি ওতৃওৃ অলফদলনয যপ্রচক্ষলত তাযা চচযয়ায় াভরা ঘারায়। 

যরালওযা তালদয প্রচতত ওযায চনয প্রস্তুচত যনয়। 

৪৯২ চচচযলত আপষ্াালন ফতচনয়ূযা চক্তারী লয় ঈলি। এ ফঙয চপচযঙ্গীযা যদে ভা দুলকৃ অফদ্ধ থাওায 

য ফাআতরু ভুওাদ্দী দঔর ওলয অয অলরভ- রাভা, আফাদাতওাযী  দানীরলদয এও ফে চাভাতালও 

তযা ওলয। চনতলদয ংঔযা অনভুাচনও ত্তয স্রাচধও, তযফাদীলদয ধ্বং ওলয। আহুদীলদযলও চকচৃায় 
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এওচত্রত ওলয লুে যপলর, ফাচওযা ফাকদালদ াচরলয় মায়। এ তযাঘালযয চফফযণ শুলন যম যওান ঘক্ষু শ্রু 

ছযালফ। ওচফযা ওচফতায তুচরলত এ সাচঘওতায ওরুন ওাচনী তলুর ধলযলঙন। ুরতানকণ াযও লয় 

চম্মচরতবালফ চপচযঙ্গীলদয ঈয াভরা ঘাচরলয় ফাআতরু ভওুাচদ্দ চঙচনলয় যনয়।  

এ ফঙয চভলয এলতাআ িওায যনলভ অল যম, চনলচয াত মৃন্ত যদঔা যমলতা না। অওা যথলও চফযাভ 

ফারু ফচলৃত য়। এ ফস্থা যদলঔ যরালওযা বালফ, ধ্বংলয ভয় ভাকত প্রায়। এযয চওঙিুা অলরায ওণা 

যদঔা যদয়। এযয ূণৃ ঈজ্জ্বরতা চফওচত য়। অয যথলও ভাকচযলফয য মৃন্ত এ ফস্থা চফযাচভান চঙর। 

এ ফঙয চপচযঙ্গী অয যপষ্ন ানওতাৃ আফলন নাচওীলনয ভলধয রোআ য়। ভুরভানযা চয়রাব ওলয। 

লনও চপচযঙ্গী চনত  ফন্দী য়। চফুর চযভালণ মুদ্ধরব্ধ হ ম্পদ ভুরভানলদয তর কত য়। লনও ফে ফে 

ফীয ফাাদুয চপচযঙ্গীযা যালযয মাত্রী য়। 

৫০৭ চচচযলত যভৌুলরয ফাদা ভদুদ চপচযঙ্গীলদয ফাদা’য ালথ মুদ্ধ ওযায চনয ফাআতরু ভওুাদ্দী 

মান। যঔালন তুভুর মুদ্ধ য়। এযয ভদুদ দালভলও এল চালভ ভচচলদ চুভায নাভাম লে যফয য়ায  

ভয় এও ফাতনীয তচওৃত অক্রভলন অত যান অয য চদলনআ চতচন ভাযা মান। চপচযঙ্গীলদয ফাদা 

দালভলওয ানওতাৃয ওালঙ এ ভলভৃ ত্র চরঔলরা “  যতাভালদয এও অদনা যকারাভ যতাভালদয ইলদয চদন 

যতাভালদয ফাদালও অল্লা’য খলয তযা ওলযলঙ। রিায ওথা যম, যতাভালদয ধ্বং চনফামৃ। 

৫১১ চচচযলত প্রাওৃচতও প্লাফলন ফুঔায অয াশৃ্বফতীৃ গ্রাভগুলরা ডুলফ মায়। এলত লনও চালনাভালরয ক্ষচত 

য়। এ ফঙয ুরতান ভুাম্মালদয ভৃতুয য়। তায ালথ তায যঙলর ভাভুদ যঘৌদ্দ ফঙয ফয়ল ুরতান য়।  

৫১২ চচচযলত ঔরীপা ভুতামায চফল্লা ১৩আ যচফঈর অঈয়ার ভঙ্গরফালয ৌঁচঘ ফঙয চঔরাপত 

চযঘারনায য চকলতয ভায়া ওাচিলয় যালয াচে চভান। আফলন অওীর ায়লঔ ানাফারা তালও যকার 

ওযান অয তায যঙলর অর ভুতাযচদ চানামায় নাভাম োন। এয ল্প চওঙচুদন য চায়ান নাভও 

ঔরীপায দাদী আলন্তওার ওলযন। মাাচফ ফলরন, অভায চানা ভলত এওভাত্র ভওুতাদীয দাদী ঙাো যওঈ 

নাচতয চঔরাপতওার যদলঔ যমলত ালযচন। ভওুতাদীয দাদী, নাচত অয নাচতয যঙলরয মুলক চীচফত চঙলরন।  

ভুতামায ওচফতা চালনালতন। তায লনও ওচফতা প্রচদ্ধতা চৃন ওলযলঙ।  

ারাচপ ফলরলঙন, অফুর ঔাত্তাফ চফন চাযযা অভায ওালঙ ফণৃনা ওলযলঙনঃ অচভ যভমান ভালয এওচদন 

নাভালময আভাভচত ওযরাভ। ভুতামালযয যযয়ালয়ত নুমায়ী যওযালত ূযা আঈুলপয ভলধয -  

‘  َّْ لَٗ َعشَ  اِثْٕ هَ  اِ  

-  (১২ -  ৮১) অয়াতচি চতরায়াত ওযরাভ। ারাভ চপচযলয় ভুতামায ফরলরন, এচিআ চধওতয চিও 

চওযাত, ওাযন এয ভাধযলভ য়কম্বযকণ ভ্রভ যথলও দলূয ফুছায়। 
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তায মুলক যমফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  অফুর ভুতপায াভঅনী, নারুর 

ভুওাদ্দাী, অফুর পযচ, রুয়ানী, ঔতীফ চতফচযমী , চওয়ায াযায়ী, আভাভ কামারী, ভুতামালযয প্রংা 

ভূরও চীফনী যরঔও াী, অয়ফযদী অর রকফী প্রভুঔ। 
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অর ভুতাযচদ চফল্লা 

 

অর ভুতাযচদ চফল্লা অফু ভনুয অর পচর চফন অর ভুতামায চফল্লা ৪৮৫ চচচযয যচফঈর 

অঈয়ার ভাল চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতায ভৃতুযয য ৫১২ চচচযয যচফঈর অচঔয ভাল চতচন তঔলত ভাীন যান। চতচন ফীয, াী, চফে 

অয চফঘক্ষণ। চঔরাপলতয ওাচ ুঘারুরূল ম্পাদন ওযলতন। চঔরাপলতয যদল নুচৃীফন দান ওলযন। 

চঔরাপতলও ুংত  ুদৃঢ়ওযলণ চফতর য ফদান যালঔন। যীয়লতয অযওানগুলরা ভচফুত ওলযন। চতচন 

স্বযীলয মুদ্ধ ওযলতন। ওলয়ওফায ারা, যভৌুর অয ঔুযাান মুলদ্ধ মান। যলল াভদালনয চনওিফতীৃ 

যনাঙ্গলন তায যপৌচযা যাচচত য় অয তালও ফন্দী ওলয অমাযফাআচালন ািালনা য়। 

চতচন অফুর ওালভ চফন ফয়ান অয অফদুর াফ চফন াফতীল্লা অ ুফতীয ওালঙ াচদ েফণ ওলযন। 

ভুাম্মাদ আফলন ঈভায চফন ভিী অর অয়ামী, তায ঈমীয অচর চফন তাযাদ, আভাআর চফন তালয অর 

যভৌুরী তায যথলও যযয়ালয়ত ওলযন। (এচি াঅনীয ফণৃনা) 

তায আরভ  ভমৃাদায ফযাালয এতিুও ুফরাআ মলথষ্ট যম, আফলন াল্লা তায স্বযচঘত তফওালত াচপয়া গ্রলে 

চরলঔলঙন, অফু ফওয অ াী তায নাভানুালয এওচি চপও গ্রে যঘনা ওলযচঙলরন, চতচন ‘ঈভদাততু 

দুচনয়া য়ার অচঔযা’ যঔতালফ প্রচদ্ধ চঙলরন। 

আফলন ুফওী তফওালত াচপয়া গ্রলে চরলঔলঙনঃ ভুতাযচদ চফল্লা অলফদ অয দানীর চঙলরন, লভয 

যাাও েলতন। আফাদত ওযায চনয চনচ অরলয়য এওচি স্থান চনধৃাযণ ওলযচঙলরন। 

চতায চঔরাপতওালর তায ফাফা তালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলয তায নাভ যঔাচদত য়া ঘারু ওলযন। 

ুন্দয তর াক্ষলযয যক্ষলত্র ফনু অব্বালয ওর ঔরীপায ভধয যথলও চতচন গ্রচ। চধওাং যরঔও তায ওালঙ 

বুর ংলাধন ওযলতা। তায াচওতা, প্রচতচত্ত, ফীযত্ব, গ্রকাচভতা চঙর চদফাওলযয ভলতা বাস্বয, তলফ 

তায ানাভর চঙর দুচশ্চন্তাগ্রতর । চফলযাধীযা তায ঈদয়াঘরলও চফলণ্ণ ওলয তুলরচঙলরা। এ দুচশ্চন্তাগ্রতর   চফন্ন 

ফস্থালও ওাচিলয় ঈিায চনয চতচন চনলচআ যণাঙ্গলন মান। ফৃলল চতচন আযালও চকলয় যাচচত লয় ফন্দী 

যান অয াাদালতয যাফ ান ওলযন। 

মাাফী ফলরলঙনঃ ৫২৫ চচচযলত ুরতান ভাভদু চফন ভরূও া চনত যান। তায যঙলর দাঈদ ুরতান 

য়। চওঙচুদন য তায ঘাঘালতা বাআ ভাঈদ চফন ভুাম্মাদ দাঈলদয ঈয াভরা ওলয। ঈবলয়য ভালছ তভুুর 

রোআ য়। ফললল ারতানালতয ংীদাচযলত্বয ঈয চি য়। ফাকদালদ ঔুৎফায় ভাঈলদয নাভ াি 

ওযা লত থালও। ওলয়ও চদন য ভাঈদ অয ঔরীপায ভালছ দ্বি যদঔা যদয়। ভাঈদ মুলদ্ধয প্রস্তুচত যনয়, 

ঔরীপা তায যপৌচ চনলয় মাত্রা শুরু ওলযন। চওন্তু ঔরীপায সনযযা চফশ্বাখাতওতা ওলয। চধওাং চাী 
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ঔরীপায ঙ্গ ফচৃন ওলয। পলর ভাঈদ চয়রাব ওলয। ঔরীপা এওদর চবচাত যরাও ফন্দী যান। 

াভদালনয চনওিফতীৃ এও দুলকৃ তালদয ওলয়দ ওলয যাঔা য়। 

এ ঔফয চানায য ফাকদালদয অফারফৃদ্ধফচণতা কবীয যালও ভুযভান লয় লে। যচদন ভানুল এলতািাআ 

তর ব্ধ হ লয় মায় যম, যচদন নাভাম অয ঔুৎফা ফি চঙর। আফলন চাচচ ফলরন, যচদন ফাকদালদ বূচভওম্প 

লয়চঙলরা, মা াৌঁঘ চদন মৃন্ত ফযাত চঙর। প্রচতচদন াৌঁঘ ঙয়ফায ওলয বুওম্পন লতা। এলত যরালওযা 

বীলণ বয় যলয় ঔুফআ চফনলয়য ালথ দুয়া ওলয।  

ুরতান চনচয তায বাচতচা ভাঈলদয ওালঙ দূত াচিলয় ফরলরা, ‚তচুভ ঔরীপায ওালঙ মা। চনলচলও 

াী ফলর ক্ষভা প্রাথৃনা ওলযা। িওায, চফদুযৎ অয বূচভওলম্প সনযলদয ভলধয তাা  চফলণ্ণতায ৃচষ্ট 

লি। এগুলরা অভান অয মভীলনয বয়ংওয অরাভত, মা যদঔায ভলতা ক্ষভতা অভালদয যনআ। পলর 

ভচচদগুলরালত নাভাম অয ঔুৎফা না য়া ওলতাআ না কচফ অয চফিনও ওথা। তুচভ চফরলম্ব অচভরুর 

ভুচভনীলনয ওালঙ াচচয । তালও ঔুফআ ভমৃাদায ালথ দারুর ঔুরাপায় যৌৌঁলঙ দা, মা অভালদয ূফৃ 

ুরুললযা ওযলতা। তালদয দাঙ্ক নুযলণ তুচভ যফায ঘাদয যীলয যচাো।‛  

ভাঈদ ুরতান চনচলযয ওথা ভানয ওলয। য মভীলন চঔদভত ঘুম্বন ওলয অয ক্ষভা প্রাথৃনা ওলয। এযয 

ুরতান চনচয ঔরীপালও ম্মালন চনলয় অায চনয ভাঈলদয ওালঙ দতূ এওদর সনয ািায়। এ 

সনয দলরয ভলধয লতয চন ফালতনী (ম্প্রদালয়য যরাও, মাযা চঔরাপত চফলযাধী) েুলও লে, মা ুরতান 

অয ভাঈদ যওঈআ চালনালতা না। যওঈ যওঈ ফলরন, ভাঈদ চনলচআ তালদয যরচরলয় চদলয়চঙলরা। ফললল 

তাযা ঔরীপায তাৌঁফুলত েুলও চবচাত যরাওগুলরা ঔরীপালও তযা ওলয। ফাচও যপৌচযা মঔন এ ওথা 

চালনালত াযলরা, তঔন ফ যল লয় যকলঙ। চযললল তালদয ফন্দী ওলয তযা ওযা য়। অল্লা তালদয 

ঈয বা ফলৃণ ওরুন। 

প্রচাফৃন্দ এ ওথা চালনালত যলয চওয়াভত চদফলয ভলতা যাযলকার শুরু ওলয। এ ঔফয ফাকদাদ যৌৌঁঙলর 

ালযয দৃয যনলভ অল। চনতা ঈরঙ্গ যীলয ওাে েলত েলত খয যথলও যদৌলে যফচযলয় অল, নাযীযা 

যঔারা ঘুলর যাওকাৌঁথা কাআলত থালও। ওাযন ভুতাযচদ ফীযত্ব, আফাদত অয নভচনয় যভচালচয ওাযলণ 

ওলরয ওালঙ চপ্রয় চঙলরন। ৫২৯ চচচযয চমরওদ ভালয যলালরা তাচযঔ যাভফালয চতচন ীদ যান। 

ভুতাযচলদয ওচফতাগুরয ভলধয এওচি লরা এচি, মা ফন্দী থাওা ফস্থায় চতচন অফৃচত্ত ওলযন “ ‚এিা 

চফস্মলয়য যওান ওাযন নয়, মচদ ওওুুয ফালখয ঈয চফচয় চৃন ওলয। ওাযন য়াী যতা াভমা (যাঃ) 

অয আফলন ভূরলচভ যতা অরী (যাঃ) যও ীদ ওলযচঙলরা।‛ 

যাচচত য়ায ভুূলত ৃযরালওযা ভুতাযচদলও াচরলয় মায়ায যাভৃ চদলর চতচন তা প্রতযাঔযান ওলয 

এওচি ওচফতা অফৃচত্ত ওলযন। মাাচফ ফলরলঙন, ভুতাযচদ তায ফাফায ান নুমায়ী ইদুর অমায় ুন্দয 

এওচি ঔুৎফা াি ওলযন। ঈচময চারারুদ্দীন অর াান চফন অরী দওা ঔরীপা ভুতাযচলদয প্রংায় 

এওচি ওচফতা যঘনা ওলযন। 
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৫২৪ চচচযলত ভুতাযচলদয মুলক যভৌুলর অওা যথলও অগুন ফচলৃত য়। এ ফঙয চভলযয ানওতাৃ 

অর অভয চফ অওাচভল্লা ভানুয চনত লর তায ঘাঘালতা বাআ ালপম অফদুর ভচচদ চফন ভুাম্মাদ চফন 

ভুনতাচয রী য়। 

ভুতাযচলদয ানাভলর যম ওর রাভালয় যওযাভকন আচন্তওার ওলযন তাযা লরন “  াভুর অআম্মা 

অফুর পচর আভালভ ানাচপয়া, অফুর পা চফন অচওর াম্বরী, ওাচমঈর ওুমমাত অফুর াান অর 

দাভকানী চফন চফরভাতরু ভাওযী, অআম্মাতরু অচালরয যরঔও তকযায়ী, অফু অরী চদপী ালপচ, অফু 

নয ওুায়যী চফন ওাতা অর রকফী, ভচঈুন্না অর ফাকফী, আফনুর াম অর ভাওযী, ভাওাভালতয 

যরঔও াযীযী, অভালরয যরঔও ভয়দানী, অফুর রীদ চফন রুদ অর ভাচরওী, আভাভ অফু ফওয 

তযতুী, অফুর হুিাচ য়ওতী আফলন ালয়যদ মাতরুী ী, অফু অরী অর পারুওী াচপ চফন ঔাত তরুুত, 

আফলন ফাম, ওচফ চাপয, অফদুল্লা কাপপায প্রভুঔ। 
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অয যালদ চফল্লা 

 

অয যালদ চফল্লা অফু চাপয ভানুয চফন ভুতাযচদ ৫০২ চচচযলত এও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন। 

ওচথত অলঙ, চলন্ময ভয় তায ায়ঔানায যাতর া ফি চঙর। চঘচওৎওকণ যাভৃক্রলভ স্বলণৃয যাক চদলয় 

ায়ঔানায যাতর া চঘলে চদলর যফতীৃলত তা বালরা লয় মায়। 

৫১৩ চচচযলত তায চতা ভুতাযচদ তায ানাভলর তালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। চতায ভৃতুযয 

য ৫২৯ চচচযয চমরওাদা ভাল চতচন চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। 

যালদ চঙলরন চভষ্টবালী, াচচতযও, ওচফ, ফীয, প্রাে, দানীর, ঘচযত্রফান, নযায়যায়ণ অয ছকো 

পাাদলও খৃণাওাযী। 

ুরতান ভাঈদ ফাকদালদ অায ভয় ঔরীপা যভৌুলর ঘলর মান। ভাঈদ ফাকদালদ এল চফঘাযও, 

প্রাচনও ওভওৃতাৃ অয রাভালদয ভলফত ওলয লনও যরালওয াক্ষযয ম্বচরত এওচি অলফদনত্র 

তালদয াভলন তুলর ধযলরা। যালদ এআ তযাঘায ওলযলঙন, ভলুওয ভুলওয ম্পদ গ্রা ওলযলঙন, যলক্তয 

যাফ ান ওলযলঙন। এ যক্ষলত্র অনাযা পলতায়া চদন যম, এ ঔরীপালও াযণ ওযা নালয়লফ 

ারতানালতয চনয চালয়ম চওনা। এ ভুূলত ৃতায আভাভত চও চ লফ ? ুরতানকণ তায স্থালন নয ঔরীপা 

চনফৃাঘন ওলযলঙন। 

রাভাকণ তালও াযলণয পলতায়া চদলয় যদন। ভচচরল রাভালদয ভলধয ওামী য আফলন ওুযঔী 

ঈচস্থত চঙলরন। যরালওযা ালথ ালথ তায ঘাঘা ভুাম্মাদ চফন ভুতামাযলও অর ভওুতামা চর অভচযল্লা 

ঈাচধ চদলয় তায ালত ফাআয়াত গ্রণ ওলয। এিা ৫৩০ চচচযয চমরওদ ভালয যলালরা তাচযলঔয খিনা। 

ংফাদ যলয় যালদ চফুর থ-ৃ ম্পলদয যরাব চদলয় এও দর সনয চনলয় অচাযফাআমান ঘলর মান। 

সনযযা যঔালন চফৃঙ্খরা ৃচষ্ট ওলয। এযয াভদান চকলয় যঔালন নাযওীয় তান্ডফ ঘারায়। লনও 

যরাওলও তযা, লনওলও শুলরলত ঘোলনা অয ফহু অচরলভয দাৌঁচে ওাচভলয় যদয়া য়। এযয আপষ্াান 

ফলযাধ ওলয লয ফযাও রুিতযাচ ঘারায়। যঔালন চতচন ুস্থ লয় লেন। 

৫৩২ চচচযয যভমান ভালয যলালরা তাচযলঔ এও অমভী যরাও তায তাৌঁফুলত েুলও যঙাযা চদলয় তালও তযা 

ওলয। তায ালথ ঔরীপায ঘযলদয য তযা ওলয। ঔফয যলয় ফাকদাদফাী এও চদন ভাতভ ওলয। 

ঈম্মাদ ওালতফ ফলরলঙন, যালদ চঙলরন আঈুপ (অঃ) এয রাফণয অয দানীরতায ফৃলল ফযচক্তত্ব। 

ঘাদয অয ঙচয ভৃতুয মৃন্ত যাললদয ওালঙআ চঙর। ভতৃযুয য যগুলরা ভওুতাপীয ওালঙ যৌৌঁলঙ মায়।  
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অর ভওুতাপী চর অভচযল্লা 

 

৪৮৯ চচচযয যচফঈর অঈয়ার ভালয ফালযা তাচযলঔ অর ভওুতাপী চর অভচযল্লা অফু অফদুল্লা ভুাম্মাদ 

চফন অর ভুতামায চফল্লা এও াফচ ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

যালদলও াযলণয য ঘচল্ল ফঙয ফয়ল চতচন চঔরাপলতয তঔলত ফলন।  

অর ভুওতাপী চর অভচযল্লা ঈাচধ ধাযণ ওযায ওাযন লরা, চতচন ঔরীপা য়ায ঙয় চদন অলক 

যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভলও স্বলে যদলঔন। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ তালও 

ফলরলঙন, চঘলযআ তুচভ চঔরাপত ালফ, তচুভ অর ভওুতাপী চর অভচযল্লা রওফ ধাযণ ওযলফ। পলর চতচন 

যিাআ ওলযন। 

ভুওতাপী তঔলত অলযাণ লন্ত আনাপ  ুচফঘালযয ভাধযলভ যকািা ফাকদাদ চনলচয চনয়ন্ত্রলণ চনলয় যপরলর 

ুরতান ভাঈদ দারুর ঔুরাপায ওর অফাফত্র যমভন ঘতষু্পদ প্রাণী, কৃলয চ যিাভ স্বণৃ, যযৌয, 

দৃা আতযাচদ চনলয় যনয়। চঔরাপলতয অতর াফলর ঘাযচি যখাো অয অিচি কাধা ঙাো অয চওঙআু য যযলঔ 

মায়চন। ওচথত অলঙ, ফাআয়ালতয ভয় ভুওতাপীয ালথ ভাঈলদয এভন তআৃ চঙর।  

এযয ৫৩১ চচচযলত ুরতান ভাঈদ ওলয়ওচি ফাকান ঙাো চঔরাপলতয ালথ ম্পৃক্ত ওর চচচনত্র 

চনলচয ধীলন যনয়, এযয য ঔরীপায ওাঙ যথলও এও রাঔ চদনায চনলয় অায চনয চনলচয ঈচমযলও 

ািায়। ভওুতাপী ফরলরন, ফেআ চফস্মলয়য চফলয় যম, যতাভযা চালনা ভুতাযচদ চনলচয ওর ম্পদ চনলয় 

ভাঈলদয ওালঙ ঘলর চকলয়চঙলরন। এলত যম ফস্থা য় তা দুচনয়াফাী চালন। এযয যালদ ঔরীপা লয় মা 

ওলযলঙন তা চদফালরালওয ভলতা ঈজ্জ্বর। এযলয মা চঙর খলযয চচচনত্র ভাঈদ চনলচআ যগুলরা 

চনলয় যকলঙ। ভাঈদ ঈক্ত দুআ ঔরীপায ধনাকায রুেন ওলযলঙ। এঔন অচভ যতাভালও যওাথা যথলও ম্পদ 

এলন চদলফা ? ফতভৃালন শুধ ুএতিুওুআ ফাচও অলঙ যম, চনলচয খযফাচে যতাভালদয যঙলে চদলয় অচভ নয 

যওাথা ঘলর মালফা। অচভ অল্লা’য ালথ প্রচতশ্রুচতফদ্ধ যম, অচভ ভুরভানলদয ঈয তযাঘায ওলয এওচি 

দানা অদায় ওযলফা না। 

এ ওথা শুলন ভাঈদ চনলচয চবপ্রায় প্রতযাায ওলয। চওন্তু য ম্পদ অলযালণয চনয যরাওলদয ঈয 

ওলিাযতা অলযা ওযলত থালও। ফযফায়ীলদয ঈয িযালক্সয ফে ফে যফাছা ঘাচলয় যদয়। 

এ ফঙয যভমান ভালয ২৯ তাচযঔ ঘাৌঁদ যদঔা না মায়ায় অলর ফাকদাদ যযামা যালঔ, িযায় ৩০ তাচযলঔ 

ঘাৌঁদ যদঔা যকলরা না, মা এয অলক য় চন। 

৫৩৩ চচচযলত চফতাযা লয এও রাঔ অচ াচায পুি মৃন্ত বয়ংওয বচূভওলম্প লনও ভানুল তাত 

য়। যচি ক্ষচতগ্রতর  য় অয এয ভাচি যপলি ওালরা াচন যফচযলয় অলত থালও। এ ফঙয যগুলরা 
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ঔরীপায চনয়ন্ত্রলণ অল। ভাঈদ দুফৃর, ায় অয চনঃস্ব লয় লে। ুরতান চনচলযয এওআ ফস্থা 

য়। অল্লা তালদয দুচনলও ভালনয ভাধযলভ ভওুতাপীলও ম্মাচনত ওলযন অয তায ভমৃাদা ফাচেলয় যদন। 

চঔরাপলতয ীভানায ভলধয ঔরীপায প্রতা ফৃচদ্ধ ায় অয ফনু অব্বালয যাচলত্বয ংলাধলনয ূত্রাত য়। 

( رٌه ػٍٝ لَا اٌحّذ  ) 

৫৪১ চচচযলত ভাঈদ ফাকদালদ এল ভুদ্রা প্রস্তুতওাযী ওাযঔানায চবচত্ত যদয়। এ ওাযঔানায় ভুদ্রা সতচযয 

ওাচযকযলদয ঔরীপা ফন্দী ওলযন। ভাঈদ ঔরীপায প্রযীলও যগ্রপতায ওযায় ঔরীপা যযলক মান। চতনচদন 

মৃন্ত ভচচদগুলরায দযচা ফি চঙর। ফললল ফন্দী চফচনভলয়য ভাধযলভ চযচস্থচত ান্ত য়। 

এ ফঙয আফলন ঈফাফী য়ালচয ভচচরল ফল অলন। ুরতান ভাঈদ যআ ভাচপলর াচময চঙর। আফলন 

ঈফাফী ুরতান ওতৃওৃ চনকলণয ঈয তযাঘালযয চফফযণদালন ভাঈদলও ফরলরন, ‚শুল্ক অদায়ওাযী 

তযাঘায  ঈৎীেলনয ভাধযলভ চনকলণয ওাঙ যথলও িযাক্স অদায় ওলয, অয অচন যআ অদায়ওতৃ ওয 

এওআ যালত কায়ওলদয চদলয় যদন1 থঘ অনায যতা অল্লা’য দযফালয শুওচযয়া ওযা ঈচঘত।‛ ভাঈদ এ 

নচত গ্রণ ওলয যভয় এরান ওলয চাচনলয় যদয় যম, অয যওঈ ওযালযা ওযলফ না। এ যখালণাচি ওালিয 

পরলও চরলঔ তা তযন্ত ান ওলতয ালথ যকািা য প্রদচক্ষণ ওযালনায য এও চায়কায় ুৌঁলত যদয়া 

য়। এ পরওচি অন নায চর দ্বীচনল্লা’য মুক মৃন্ত যপ্রাচথতআ চঙর। চওন্তু চতচন এআ ফলর তা তলুর যপলরন “  

নাযফলদয যীচত অভায প্রলয়াচন যনআ। 

৫৪৩ চচচযলত চপচযঙ্গীযা দালভও ফলযাধ ওযলর রলফয ানওতাৃ নুরুচদ্দন ভাভদু চফন চচঙ্গ অয তায 

বাআ তালদয যভাওাচফরা ওলযন। অরাভদুচরল্লাহ , ভুরভানকণ চফচয় চৃন ওলযন। নুরুচদ্দন চচঙ্গ 

চপচযঙ্গীলদয ালথ রোআ ওযলতআ থালওন। ফললল চতচন ওর য, নকয, চনদ ঈদ্ধায ওলযন “  মা 

ভুরভানলদয াত যথলও চপচযঙ্গীযা চঙচনলয় চনলয়চঙলরা। 

৫৪৪ চচচযলত চভলযয ানওতাৃ অর াচপম অদ্দীচনল্লা ভাযা মায়। তায স্থালন তায ুত্র অম- মালয 

আভাআর ঈলফন ওলয। এ ফঙয ফাকদালদ বুচভওম্প অয দফায ফনযা য়। য ভয় চরয়ালনয এওচি 

াাে যবলগ লে। 

৫৪৫ চচচযলত আলয়লভলন যলক্তয ফৃচষ্ট য়। ওলয়ও চদন মৃন্ত মভীন রার লয় চঙর। যরাওলদয ওাে রার 

লয় মায়। 

৫৪৭ চচচযলত ুরতান ভাঈদ ভাযা মায়। 

ভুওতাপীয ঈচময আফলন হুফায়যা ফলরলঙন, ভাঈদ চনাধাযণ অয ভুওতাপীয প্রচত চফযদচতর   

ফরপ্রলয়াক ওযলর প্রওালয এয যভাওাচফরা ওযায ভলতা চক্ত অভালদয চঙর না। পলর অচভ অয ভুওতাপীয 

ভলধয যাভৃ য় যম, এওভা চফযাভ অভযা ভাঈলদয চনয ফদদুয়া ওযলফা। যমভন যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআচ য়া াল্লাভ চযঅর অয মাওয়ান (দুচি অযফ ওচফরায নাভ -  নুফাদও) এয চনয এওভা 

www.almodina.com



 

 

ফদদুয়া ওলযচঙলরন। অভযা চভাচদঈর অঈার ভালয ২৯ তাচযঔ যালত তাািদু নাভালময ভাধযলভ ঔুফআ 

যকানীয়তায ালথ ফদদুয়া ওযলত শুরু ওযরাভ। এওভা ূণৃ লর ভাঈদ ভাযা মায়। 

ভাঈলদয যলরাও কভলনয য যনাফাচনী ভূরও া’য চফললয় এওভত য়। পলর ভরূও া ুরতান 

ভলনানীত য়। চওন্তু ঔা যফক তায ঈয াভরা ঘাচরলয় তালও ফন্দী ওলয। এযয ঔা যফক তায বাআ 

ভুাম্মাদলও ঔুমতর ান যথলও যডলও এলন তায ঈয ারতানাত যাদ ৃওলয। য চদন যথলও ভওুতাপী ভুক্ত 

স্বাধীন ঔরীপা চললফ চযণত যান। াম্রালচযয ফৃত্রআ ঔরীপায অওাভ চাচয য়। ুরতান ওতৃওৃ 

চনলয়াকপ্রাপ্ত চক্ষওলদয ভাদযাা চনমাচভয়া যথলও াযণ ওলযন। এভন ভয় য়ালতায াশৃ্বফতীৃ ঞ্চলর 

যকারলমালকয ংফাদ যলয় ঔরীপা চনলচআ নলনয তালদয দভন ওলয চল্লা অয ওপুা দাফনত ওলয 

ফাকদালদ চপলয অলন। যচদন ফাকদাদ নকযী রূ ালচ ুচিত লয়চঙলরা।  

৫৪৮ চচচযলত তওুৃীযা চনচলযয ঈয াভরা ঘাচরলয় তালও ফন্দী ওলয। তাযা তালও ভান ওলয অয 

তায যাচলত্বয ঈয চনয়ন্ত্রণ প্রচতষ্ঠা ওলয। তলফ যাচত্ব ঙাো নফালফয ভলতা তঔলনা তায নাভ ঔুৎফায় ো 

লতা। ফললল য নুতপ্ত লর নালভভাত্র ুরতান ঈাচধ চদলয় যখাো ঘারলওয ভান তায চনয বাতা 

চনধৃাযণ ওযা য়। 

৫৪৯ চচচযলত অম মালয চফল্লা ঈফায়দী চনত য়ায় তায যঙলর অর পালয়ম ইা তায স্থালন ভাীন 

য়। ইায ফয় ল্প য়ায় যাষ্ট্রীয় ওালচ য লনও বুরত্রুচি ওলয যপলর। ুলমাক যদলঔ ভুওতাপী 

নুরুচদ্দন চচঙ্গলও চভয চধওায ওযায চনয চরচঔতবালফ চানান। নুরুচদ্দন চচঙ্গ য ভয় চপচযঙ্গীলদয ালথ 

রোআ ঘাচরলয় মাচিলরন। চতচন এ মুদ্ধ যঙলে নযত্র ঘলর মায়া ঙ্গত ভলন ওযলরন না। ওাযন দালভলও 

লনও য অয দুকৃ চতচন চয় ওলযচঙলরন, এলত াম্রালচযয ীভানা ফৃচদ্ধ যলয়চঙর। এযয যযাভান 

যগুলরা চতচন দঔর ওলযচঙলরন। তায ফীযলত্বয ওাচনী দূয প্রালঘযয ন্তলয যকৌঁলথ চকলয়চঙলরা। ফললল 

ফাধয লয় ভুওতাপীয চনলদৃ নুমায়ী চতচন চভলয মান। ঔরীপা তালও ভরুওুর অলদর ঈাচধলত বূচলত 

ওলযন। এ ভয় ভুওতাপীয ান ওত যফলে মায়। চফলযাধীযা তায প্রবালফ বীতন্ত্রতর  লয় লে। চতচন 

চচালদয ভাধযলভ ত্রুলদয প্রচতত ওলযন অয তায াম্রালচযয ীভানা ফােলতআ থালও। চতচন ৫৫৫ চচচযয 

যচফঈর অঈয়ার ভালয ৬ তাচযলঔ যচফফায যালত আলন্তওার ওলযন। 

মাাচফ ফলরলঙন, ভুওতাপী ঔরীপালদয ভওুুি, অলরভ, াচচতযও, সধমৃীর, ফাাদুয, ঘচযত্রফান, চফশ্বতর  অয 

যঔরাপত চযঘারনায় দক্ষ  চফে ফযচক্তত্ব চঙলরন। অআম্মালদয ভলধয তায দষৃ্টান্ত চফযর। তায চঔরাপতওালর 

ততা, ুচফঘায অয অভানত যঔয়ানলতয যওান দৃষ্টান্ত যনআ। 

ভুওতাপী তায ঈতর াদ অফুর ফাযাওাত চফন অফুর পযচ চফন অচন্নীয ওালঙ াচদ শুলনলঙন। আফলন 

ুভঅনী ফলরলঙন, অয চওঙ ু(াচদ) চতচন তায বাআ ভুতাযচলদয ালথ অফুর ওাচভ চফন ফয়ালনয 

যথলও শুলনলঙন। অয তায ওাঙ যথলও আভাভ অফু ভানুয অর চায়াচরওা রাকফী অয তায ঈচময আফলন 

হুফায়যা াচদ যযয়ালয়ত ওলযলঙন। 
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ভুওতাপী ওাফা যীলপয এওচি নতুন দযচা চনভৃাণ ওলযন। চনলচয দাপলনয চনয অচওও াথলযয ফফাী 

ঔাি সতচয ওলযন। চতচন যনও স্ববাফ, াম্রালচযয কফৃ, দ্বীনদায, ফুচদ্ধভান, চফে চবভত যালণওাযী অয 

যাচনীচতচফদ ঔরীপা চঙলরন। চতচন চঔরাপতলও ুনচৃীফন দান ওলযন। চঔরাপলতয যীচতনীচত নুযায় চাচয 

ওলযন। যাষ্ট্রীয় ওাচ চতচন চনলচআ ম্পাদন ওযলতন, যণাঙ্গলন যীলয ঈচস্থত লতন। তায চঔরাপতওালর 

অল্লা প্রঘুয ফযওত দান ওলযচঙলরন। 

অফু তাচরফ অবু্দয যভান চফন ভুাম্মাদ চফন অবু্দ ভী ালভী স্বযচঘত ‘ভানাচওফুর অব্বাচয়া’ নাভও 

গ্রলে চরলঔলঙনঃ আনাপ অয যনও ওালচয ওাযলণ ভওুতাচপয মুক চঙর ফুচ- যাভর। চতচন ঔরীপা য়ায 

ূলফৃ চধওাং ভয় আফাদলত চনভি চঙলরন। প্রথভ চীফলন চতচন দ্বীলনয ওাচ, ওুযঅন চতরায়াত অয আরভ 

চৃলন ফযতর  চঙলরন। ঔরীপা ভতুাচলভয য এভন নযভ চদর, ঘচযত্রফান, ফীয, াী  চনবৃীও যওান ঔরীপা 

তফাচত নচন ভুতাওপী ঙাো। তায ফীযত্ব, াচওতা অয চনবৃীওতায ভলধয আফাদত অয যলমকালযয 

ংচভেণ চঙর। তায সচনলওযা যমঔালন যমলতা, যঔালনআ ফৃদা চফচয় চঙচনলয় অনলতা। চতচন যওাথা 

যাচচত লতন না।  

আফলন চামী ফলরলঙন, ভওুতাপীয চঔরাপতওালর ফাকদাদ  আযাও অফায ঔরীপায ালত অল। য ভয় 

যওান যরাও ছকো ওযলতা না। ভওুতামলদয মুক যথলও ভওুতাপীয চঔরাপলতয ূঘনারি মৃন্ত ফাকদাদ  

আযাও নাভভাত্র ঔরীপায ধীলন চঙর, নালয়লফ ারতানাতআ প্রওৃতলক্ষ ফাদা লয় যচৌঁলও ফলচঙলরা। 

ভুওতাপীয নালয়ফ লরন ঔুযাালনয ানওতাৃ চনচয অয ালভয ানওতাৃ নুরুচদ্দন চচঙ্গ। ভওুতাপী 

ঔুফআ দানীর, দয়াদৃ্র, াচদলয ঈয অভরওাযী, চতচন চনলচ অচরভ অয অচরভলদয ভমৃাদা দানওাযী। 

এওচদন ভওুতাপী আভাভ চললফ চনলয়াক যদয়ায চনয অফু ভনুযলও অফান চানালরন। চতচন এল বালফ 

ারাভ চদলরন “ لَا ٚسحّخ ١ِٕٓاٌّإ ا١ِش ػٍٝ اٌغَلَ   

য ভয় তফীফ আফলন চতরচভম নাযানী দযফালয ঈচস্থত চঙলরন। চতচন অফু ভানুযলও চচোা ওযলরন, 

‚ায়ঔ, এিাআ চও ারালভয যীচত ?‛ আভাভ অফু ভানুয ঔরীপালও ফরলরন, ‚অচভরুর ভুচভনীন, এ ারাভ 

নফীয (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) ুন্নত।‛ এযয চতচন এয ভথৃলন এওচি াচদ াি ওলয শুনালরন। 

এযয ফরলরন, ‚যওান আহুদী অয চিস্টান আরভ চৃন ওযলত াযলফ না, মচদ যওঈ এ ওথায ঈয ওভ 

ওযায য তা যবলগ যদয়, তালর য ওলভয ওাপপাযা চদলত লফ না। ওাযন তালদয চবতয যওান ইভান 

যনআ। অল্লা তালদয ন্তলয চর এৌঁলি চদলয়লঙন।‛ ভওুতাপী ফরলরন, ‚অচন চতযআ ফলরলঙন। আফলন 

চতরচভম মচদ োনী অয ুাচচতযও, তফু (চিস্টান য়ায ওাযলণ -  নুফাদও) তায ভুলঔ াথলযয 

রাকাভ রাকান।‛ 

তায ানাভলর যমফ রাভা আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন “  আফনুর অফযা নাহুফী, আঈুপ চফন ভুকী, 

চারাররু আরাভ চফন ভুচরভ অ াচপ, তাচমলফয যরঔও অফুর ওাচভ আপষ্াানী, আফলন ফুযচালনা, 

ভাযমী ভাচরওী, মভঔযী, আভালভ ানাচপ চযা তই, আফলন অতীয়া, অফু ায়াদাত চফন ািাযী, আভাভ 
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অফু ফওয চফন অযাফী, ওচফ নাচহুদ্দীন অযচানী, ওামী অয়াম, ালপচ অফু রায়দ চফন দাফাক, অফুর 

অঅদ াত্তায যভান অর ওাচযী, আফলন অরাভ অর পয অর ভাওযী, ওচফ চযপা, য চতানী, ওচফ 

চওযানী, আভাভ কামারীয ঙাত্র ভুাম্মাদ চফন আয়াআয়া, অফুর পচর চফন নালয অর ালপচ, অফুর 

ওাযাভ রুমী অর ভাওযী, ওচফ অরয়া, আফনুন নঔর আভাভ াপীয়া প্রভুঔ। 
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অর ভুতানচচদ চফল্লা 

 

অর ভুতানচচদ চফল্লা অফুর ভুমাপপয আঈুপ চফন অর ভুওতাপী ৫১৮ চচচযলত চকযচচতর ালনয তাঈ 

নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

৫৪৭ চচচযলত ভওুতাপী তালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। ভুওতাপীয ভৃতুযয য তায ওালঙ ফাআয়াত 

ওযা য়। 

ভুতানচচদ আনাপ, ুচফঘায  নভচনয় স্ববালফয যরাও চঙলরন। চতচন লনও শুল্ক ক্ষভা ওলয যদন। আযালওয 

ভ ওয ভাপ ওলযন। ফঔালি  ন্ত্রাী যরাওলদয ালথ চতচন ওলিায অঘযণ ওযলতন। এও যরাও ভানলুলয 

ক্ষচত ওযলতা, তালও ফন্দী ওলয চনলয় অা য়। অলযও যরাও তায ভুচক্তণ চললফ দ াচায চদনায 

যদয়ায প্রতর াফ চদলর ঔরীপা তা প্রতযাঔযান ওলযন অয ফলরন, ‚এ যরাওচিলও ফন্দী ওযলত াযলর অচভআ 

দ াচায চদনায ুযস্কায চদলফা।‛ 

আফলন চামী ফলরলঙন, ভুতানচচদ চফল্লা ঈজ্জ্বর প্রােতা, চনবুরৃ চবভত, চিও চফঘায, প্রঔয ফুচদ্ধভত্তা 

অয দয়াদৃ্র ফযচক্ত চঙলরন। চতচন ঈভাীন দয অয ফাওচফদগ্ধ কদয যঘনা ওলযন। আরভ  ফীযলত্ব তায 

দক্ষতা প্রচদ্ধ। চতচন লনও ওচফতা চরলঔলঙন। 

চঔরাপত রালবয প্রথভ ফঙয থৃাৎ ৫৫৫ চচচযলত চভয ানওতাৃ অর পালয়ম ভাযা যকলর তায যঙলর 

অমদচরদ্বীচনল্লা তঔলত ঈলফন ওলযন। চতচন লরন ঈভাআয়া ফংলয ফৃলল ঔরীপা। 

৫৬২ চচচযলত ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গ অভীয অাদঈচদ্দনলও দুআ াচায শ্বালযাী চদলয় চভলয ািান। 

অাদঈচদ্দন দুআভা য চভয ফলযাধ ওলয যালঔন। চভলযয ানওতাৃ চপচযঙ্গীলদয াাময প্রাথৃনা ওলয। 

চদভয়াত যথলও াাময এল যৌৌঁঙলর অাদঈচদ্দন াআদ লয ঘলর মান। যঔালন চভযীলদয ালথ মুদ্ধ 

য়। ত্রু ফাচনীয তুরনায় চনলচয সনয াভানয য়ায য অাদঈচদ্দন চফচয় চৃন ওলযন, স্রাচধও 

চপচযঙ্গী বূকবৃস্থ ওলক্ষ াচয়ত য়। মুদ্ধ যলল চতচন াআদ লযয ঔাযাচ ভাপ ওলয যদন। এযয চপচযঙ্গীযা 

আস্কান্দাচযয়া অক্রভণ ওযলত ঘাআলর তা অলকআ অাদঈচদ্দলনয বাচতচা ারাহুচদ্দন আঈুপ চফন অআয়ুফ 

দঔর ওলয চনলয়চঙলরন। চপচযঙ্গীযা ঘায ভা আস্কান্দাচযয়া ফলযাধ ওলয যালঔ। ংফাদ যলয় অাদঈচদ্দন 

যধলয় এলর তাযা াচরলয় মায়। চতচন নলনয চচযয়ায় চপলয অলন। 

৫৬৪ চচচযলত চপচযঙ্গীযা চফার ফাচনী চনলয় চভলয াভরা ওলয। চভলযয ানওতাৃ বয় যলয় ওালযা 

লয অগুন রাচকলয় যদয় অয ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গয াাময যঘলয় চঘচি ািায়। াাময ওযলত 

অাদঈচদ্দন এচকলয় মান। ঔফয যলয় তাযা াচরলয় মায়। চভলযয ানওতাৃ তালও ওরভ, যদায়াত অয 

চঔরঅত প্রদান ওলযন। চতচন তা ানন্দচঘলত্ত গ্রণ ওলযন। চওন্তু চীফন তালও ঙাে যদয়চন। ৫৬৫ চচচযলত 

চতচন আলন্তওার ওলযন। এযয চভলযয ানওতাৃ তায বাচতচা ারাঈচদ্দন আঈুপ চফন অআয়ুফলও ঈচময 
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চনলয়াক ওলয ভুরওুন নালয ঈাচধ যদয়। ারাহুচদ্দন যল চনঃশ্বা তযাক ওযা মৃন্ত এঔালনআ ভচন্ত্রলত্বয 

দাচয়ত্ব ারন ওলযন। ৫৬৬ চচচযয যচফঈ াচন ভালয অি তাচযলঔ ঔরীপা ভুতানচচদ আলন্তওার ওলযন। 

মাাচফ ফলরলঙন, ভুতানচচদ ুস্থ ফস্থা যথলও ভতৃযু মৃন্ত ভলয় অওা রার লয় চঙর, মায অলরা অয 

রার ফণৃ যদয়ালর যদঔা যমলতা। 

তায ানাভলর যমওর রাভালয় যওযাভকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  ভুনাদ অর চপযদাঈলয 

যরঔও দায়রাভী, অর ফয়ান াপীয়ায যরঔও ঈভযানী, আফলন ফামমাযী াপী, ঈচময আফলন হুফায়যা, ায়ঔ 

অফদুর ওাচদয চচরানী, আভাভ অফু াআদ ুভঅনী, আফলন নাচীফ যয়াযদী, অফুর াান চফন ামীর 

অর ভাওযী প্রভুঔ। 
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অর ভুতামা চফ অভচযল্লা 

 

অর ভুতামা চফ অভচযল্লা অর াান চফন অর ভুতানচচদ চফল্লা ৫৩৬ চচচযলত অলভনৃীয় যকামমা 

নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন। চতায আলন্তওালরয য চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন। 

আফলন চামী ফলরলঙনঃ চতচন যওায প্রধান য়ায য ওর শুল্ক ভওপু ওলয যদন, এলত ওলয চুরুলভয 

কচতরুদ্ধ য়, ঘাযচদলও আনালপয ীতর ফাতা ঙচেলয় লে। অচভ চনলচয চীফলন ওঔলনাআ এভনিা 

যদচঔচন। ালভী, ঈরুফফী, রাভালয় ভুদাযচযীন অয আভাভলদয চঙলন চতচন লনও থৃ ফযয় ওলযন, চতচন 

ফৃদা থৃ ফযয় ওযলতন। তায দচৃষ্টলত লথৃয যওান ভূরয চঙর না। চতচন ঔুফআ নম্র অয দয়াদৃ্র চঙলরন। চতচন 

ঔরীপা য়ায ভয় ওর ুরতানলদয চঔরাঅত প্রদান ওলযন। ভাঔচমন য়াযমী ফলরন, য ভয় চতচন 

যরাওলদয ভালছ এও াচায চতনলা যযলভয ওাফা (অরলঔল্লা) ফণ্টন ওলযন। ফাকদালদ তায নালভ ঔুৎফা াি 

ওযা লর চতচন লনও চদনায দওা ওলয যদন। রূ চফন াচদচলও ওাচমঈর ওুমমাত ভলনানীত ওলয তালও 

লতলযাচি যকারাভ দান ওলযন। 

আফলন চামী ফলরলঙনঃ চতচন চধওাং যরাও যথলও দৃা ওযলতন। ঔালদভ ঙাো চতচন য়ায লতন না 

অয যফওকণ ঙাো তায ওালঙ যওঈ যমলত াযলতা না। 

ওচফ ালয় ফালয় তায ালন দীখৃ ওচফতা যঘয়া ওলযলঙন। তায চঔরাপতওালর ঈভাআয়া ফংীয় ালনয 

চযভাচপ্ত খলি। চভলয তায নালভ ঔুৎফা যদয়া অয ভুদ্রায় তায নাভ যঔাদাআ ওযা য়। যরাও ভাযপত এ 

ংফাদ ফাকদালদ যৌৌঁঙুলর এওাচধও ফাচতয ভাালয তীব্র অলরায ছরওাচনলত ফাচায ছরভর ওলয ঈলি। 

আফলন চামী ফলরন, অচভ এ খিনালও চনলয় ‘অর নয অরার চভয’ নালভ থৃও এওচি ফআ চরলঔচঙ। 

মাাচফ ফলরলঙনঃ ৫৬৭ চচচযলত ফাকদালদ যালপচমলদয প্রবাফ এলওফালযআ চনঃলচলত য়। যরাওলদয 

চনযাত্তা নীফ য় অয যৌবাকয চচৃত য়। আয়াভান, ফুযওা, তচুযম, চভয অয ঈয়ান মৃন্ত তায নালভ 

ঔুৎফা াি লত থালও। চধওাং ফাদা তায পযভানকত লয় লে। 

ঈফাদ ওালতফ ফলরলঙনঃ ৫৬৭ চচচযলত ুরতান ারাহুদ্দীন চফন অআয়ুফ চভলযয চালভ ভচচলদ 

অনকুলতযয ঈয ফয়ান ওলযন। প্রথভ চভুঅয় চভলয চতচন ফনু অব্বালয নালভ ঔুৎফা াি ওলযন, এলত 

চফদঅত নাতর ানাফুদ য় অয যীয়ত য় পষ্ষ্ট। চদ্বতীয় চুভঅয় চতচন ফনু অব্বালয নালভ ওালযায় ঔুৎফা 

যদন। এযয অশুযায চদন চভলযয ানওতাৃ অর অমদ চফল্লা ভাযা মায়। ারাহুদ্দীন তায ওর 

চযতযক্ত যৌচঔন অফাফত্র তর কত ওলযন, এয ভলধয ভরূযফান  ঙন্দনীয় চচচনগুলরা যযলঔ চতচন 

ফগুলরা চফচক্র ওলয যদন। এগুলরা চফচক্র ওযলত যরলকচঙর দ ফঙয। ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গ এ ুংফাদ 

চদলয় চাফুচদ্দন অর ভুমাপপয চফন অর অল্লাভা চফন অচফ ঈরুনলও ফাকদালদ ািান অয অভালও 

(ঈফাদ ওালতফ) যঔাঔফযীনাভা চরঔায চনলদৃ যদন। অচভ চরঔরাভ “অল্লা তাঅরা তযলও চয়মুক্তওাযী, 
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চতচন তযলও প্রওা অয ভ্রস্টতালও ধ্বং ওলযলঙন। তায ওরুনায় অভযা ওৃতে। য নকয চনলদয এভন 

যওান চভম্বয যনআ, যমঔালন অভালদয আভাভ ভুতামা চফ অভচযল্লা অচভরুর ভচুভনীলনয নালভ ঔুৎফা ো 

য়চন। ওর ভচচদ আফাদতাযী অয দানীরলদয চনয ঔুলর যদয়া লয়লঙ। চফদঅলতয ভাযওামগুলরা 

যবলগ লেলঙ। অল্লা অভালদয হুওুভত প্রচতচষ্ঠত ওলযলঙন। অভালদয চনয মভীনলও চফতৃর ত ওলযলঙন। 

অভালদয আিা নুমায়ী অভালদযলও অর াদ অয যালপমলদয ঈৎঔাত ওযায তাচপও চদলয়লঙন। অভযা 

তলদয ধ্বং ওযলত যলযচঙ। (ল অল্লা,) অব্বাীয় যাচত্ব লতযয ঈয ুপ্রচতচস্থত ওযায যতৌচপও 

অভালদয চদন। 

এ চঘচি ফাকদালদ দূত যৌৌঁঙালর ঔরীপা ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গ অয ারাহুদ্দীনলও চঔরঅত  ভমৃাদাফান 

ফস্তু অয ঈম্মাদ ওালতলফয চনয চঔরঅত  এওলা চদনায াচিলয় যদন। 

আফলন অচয ফলরলঙনঃ ুরতান ারাহুদ্দীন চভলযয ানক্ষভতা চনয়ন্ত্রলণ চনলর অচমদ দুফৃর লয় লে। 

তঔন ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গ ুরতান ারাহুদ্দীনলও ঔুরাপালয় ফনু অব্বালয নালভ ঔুৎফা াি ওযলত 

ফরলরন। চওন্তু চতচন চভযফাীয ফাধযতায অংওায় চঘচন্তত লয় েলরন। নুরুচদ্দন চচঙ্গ ঔুৎফা োয চনয 

অফায তাওীদ চদলরন। পলর চতচন অভীয ঈভাযালদয চনলয় যাভলৃ ফলরন। যওঈ লক্ষ যওঈ চফলক্ষ 

ভতাভত তলুর ধযলরা। এভন ভয় অচভরুর অচরভ নালভয চভলযয এও অচভী যরাও এল ফরলরা, অচভ 

ফৃপ্রথভ এ ওাচ শুরু ওযলফা। তএফ ভুাযযভ ভালয প্রথভ চভুঅয় য আভালভয ূলফৃ চভম্বলয দাৌঁচেলয় 

ঔরীপায চনয দুয়া ওলয। যরালওযা ফাধা চদলরা না। চদ্বতীয় চভুঅয় ারাহুদ্দীন অমীলদয নাভীয় ঔুৎফা 

ফচৃলনয চনলদৃ যদন। হুওুভ তাচভর ওযা লরা। যরালওযা যওানআ ওথা ফরর না। য ভয় অমীলদয ুস্থতা 

চদন চদন যফলেআ ঘলরচঙলরা। ফললল য অশুযায চদন ভাযা মায়। 

৫৬৯ চচচযলত ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গ ঈাযস্বরূ ঔরীপায ওালঙ এওচি কাধা ািান। এয যীলয ক্ষচযও 

দাক চঙর, এলও ঈতাফী কাধা ফরা লতা। এ ফঙয দচরা  যপাযালতয াচনলত ফাকদাদ প্লাচফত য়। এ ফঙয 

দালভলওয ানওতাৃ ুরতান নুরুচদ্দন চচঙ্গয আলন্তওালর তায যঙলর ভুরওু ালর আভাআর তঔলত নীন 

য়। এ ফঙয চপচযঙ্গীযা াভরা ওযলত এলর লনও ধনলদৌরত চদলয় তালদয ালথ চি ওযা য়। এ ফঙয 

ঈভাআয়া ফংীয় চতাওাঙ্ক্ষীযা ফনু ঈভাআয়ায ারতানাত প্রচতষ্ঠায যঘষ্টা ওলয। ুরতান ারাহুদ্দীলনয 

অভীযকণ এ ঘক্রালন্ত যমাক যদয়। ংফাদ যলয় ুরতান ারাহুদ্দীন তালদয ওরলও ফন্দী ওলয ূলর 

ঘোন। 

৫৭২ চচচযলত ুরতান ারাহুদ্দীন চভয অয ওালফায াল প্রাঘীয চনভৃালণয চনলদৃ যদন। এ ওাচ 

ফাাঈচদ্দলনয ঈয দাচয়ত্ব যদয়া য়। আফলন অচয ফলরলঙন, এ প্রাঘীয চঙর ঈনচত্র াচায চতনলা াত। 

এ ফঙয চতচন চাফালর ভুওতলভ এওচি দুকৃ চনভৃালণয অলদ যদন। চওন্তু চতচন এয যল যদলঔ যমলত ালযনচন। 

এ ফঙয তায আলন্তওার য়। তায বাচতচা ুরতান ভরুওুর ওালভর এ ওাচচি ভাপ্ত ওলযন। এ ফঙয ুরতান 

ারাহুদ্দীন আভাভ াচপয ওফলয ভামায সতচয ওলযন। 
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৫৭৪ চচচযলত ফাকদালদ িওায যনলভ অল অয অওাল অগুলনয চভনায যদঔা যদয়। 

৫৭৫ চচচযয ায়ার ভালয যলল ভুতামা আলন্তওার ওলযন। 

তায চঔরাপতওালর যম ওর রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  নাহুচফদ আফলন ঔুাফ, 

ভুরওুর নািাত অফু নািায অর াান চফন াপী, ালপচ অফুর অল্লাভা াভদানী, নাহুচফদ নাচহুচদ্দন 

চফন চদান, আভাভ াচপয অরাদ ালপচ অর ওাচফয অফুর ওাচভ চফন অাচওয, ওচফ ওালয় ফালয়, 

ালপচ অফু ফওয চফন ঔায়রু প্রভুঔ। 
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অন নায চরদ দ্বীচনল্লা 

 

অন নায চরদ্বীচনল্লা অভাদ অফুর অব্বা চফন অর ভুতামা চফ অভচযল্লা ৫৫৩ চচচযয যমফ ভাল 

মুভযাদ নাভও তুচওৃ ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন। 

৫৭৫ চচচযয চমরওদ ভালয ঘাৌঁদনী যালত চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন। 

ভুাচদ্দীনলদয এওচি চাভাত তালও াচদ ফণৃনা ওযায নুভচত যদন। যআ ভুাচদ্দচনলদয ভলধয অফুর 

হুাআন অফদুর ও অর আঈুপী অয অফুর াান অরী চফন অাচওয অরফাাতী প্রভুঔ নযতভ। চতচন 

চনলচ এও চাভাতলও াচদ ফণৃনা ওযায আচামত যদন। তায ানাভলর যরালওযা তায যথলও নদ ঙাো 

ফণৃনা ওযালও কলফৃয চফলয় ভলন ওযলতা।  

মাাফী ফলরলঙন, এলতা দীখৃ ভয় ধলয যওান ঔরীপা চঔরাপলতয ওাচ চযঘারনা ওলযনচন। চতচন ৪৭ ফঙয 

তঔলত নীন চঙলরন। চতচন াযা চীফন আিত  ম্মালনয ালথ যফৌঁলঘ চঙলরন। চতচন ওর ত্রুলদয 

ভূলরাৎািন ওলযন। ওর ুরতান প্রওালয তায অনুকতয যখালণা ওলয। তায চফরুলদ্ধ লেমন্ত্র ওযায া 

ওালযা চঙর না। তায ঈয াভরা ওযায ধৃষ্টতা যওঈ যদঔায়চন। মচদ যওঈ াভরা ওলযলঙ যতা ালথ ালথ 

তায কদৃান ঈচেলয় যদয়া লয়লঙ। যওান চফলযাধী ঘক্র ভাথা তুরলর ালথ ালথ তা দভন ওযা য়। যওঈ তায 

চনষ্ট ওযলত ঘাআলর অল্লা তালও ধ্বং ওলয চদলতন। চতচন চনচ চতাভলয ভলতা ওরযাণধভৃী ওালচ ঔুফআ 

মত্নফান চঙলরন। তায বাকয ঔুফআ ুপ্রন্ন। চতচন প্রচা চনতলী ভানুল চঙলরন। প্রলতযও লয ংফাদ 

যফযালয ওালচ এওাচধও যরাও চনলয়াক চঙর। তাযা ওর ুরতালনয প্রওায  যকানীয় ংফাদ চরলঔ 

চানালতা। চতচন যাচননচতও ওূিঘার প্রলয়ালকয যক্ষলত্র চঙলরন চফংফাচদত। 

ঔরীপা অন নয কালয়লফয ঔফয চালনালতন না। এওফায ঔায়াচযমভ াীয দূত এওচি যভায অিালনা ত্র 

চনলয় ফাকদালদ অল। ঔরীপা তালও ফরলরন, ‚তচুভ চপলয মা, লত্রয চফলয়ফস্তু অভায চানা নয়।‛ দূত 

চপলয যকলরা। 

মাাচফ ফলরলঙন, যরাওলদয ধাযণা -  ঔরীপায ফল চীন চঙর। ঔুযাান অয ভাযাঈন নাালযয ফাদা 

ঔাাচযমভ যরাওলদয ঈয তযাঘায ওযলতা, প্রতাারী যাচালদয াত ওলযচঙলরা, লযয য য রুেন 

ওযলতা অয ভুচরভ চফলশ্ব ফনু অব্বালয নাভ ঔুৎফা যথলও ফাদ যদয়া য়। য ফাকদাদ দঔলরয চনয 

াভদান লয যৌৌঁঙুলর ২০ চদন য চফযাভীন ফযপ ফচলৃত য়। পলর য অয াভলন এগুলত ালয না। এ 

চযচস্থচতলত তায াথীযা ভন্তফয ওযলরা, ঔরীপায ঈয অক্রভণ ওযায ঈলদ্দলয মাত্রা ওলযলঙ চফধায় অল্লা 

এ কমফ নাচমর ওলযলঙন। ফললল য চপলয মায়। 

অন নায মঔন যরাওলদয াচতর  চদলতন, তঔন দারুন ওলিাযতা ফরম্বন ওযলতন। অয ওাঈলও দান ওযলর 

চনচশ্চতবালফ তায দুস্থতা  দাচযদ্রতা যওলি যমলতা। এও ফযচক্ত বাযত যথলও ঔরীপায চনয এওচি যতাতা াচঔ 
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এলনচঙর। াচঔচি  ًْ َٛ  ل   ٘   ٗ َـّ أََحذ   اٌٍ   েলত াযলতা। ফাকদাদ যৌৌঁলঙ যচদন াচঔচত ভাযা মায়। ওালর 

যরাওচি দারুন চফঘচরত লয় লে। এভন ভয় ঔরীপায ঔালদভ এল ফরলরা, ‚াচঔচি যওাথায় ?‛ য 

ফরলরা, ‚ভাযা যকলঙ।‛ ঔালদভ ফরলরা, ‚ফরলতা, ওতিুওু ুযস্কায ায়ায অায় তুচভ ঔরীপায চনয 

াচঔচি এলনচঙলর ?‛ য ফরলরা, ‚াৌঁঘলা চদনালযয অা চঙর।‛ ঔালদভ তায ওাচঙ্ক্ষত থৃ তালও চদলয় 

ফরলরা, ‚এগুলরা ঔরীপা যতাভালও চদলয়লঙন। তুচভ বাযত মায়ায য যথলওআ ঔরীপা এ ফযাালয 

চালনালতন।‛ 

এওফায দলয চাৌঁায ালথ লনও ভপুচত ফাকদালদ অলন। এলদয ভলধয এওচন পচও তায চনলচয 

যখাোয় ঘলে চনচ ফাস্থান ভযওন্দ যথলও ফাকদালদ অায ভয় তায স্ত্রী যখাোচি যযলঔ মায়ায নুলযাধ 

চাচনলয় ফরলরা, ‚এলতা ুন্দয যখাোচি তুচভ চনলয় যম না, ঔরীপা যদঔলর যওলে চনলফন।‛ ভপুচত ালফ 

ফরলরন, ‚ঔরীপায এলতািা দুঃা লফ না।‛ এয ভলধযআ চফলয়চি ঔরীপায ওালন যৌৌঁলঙ মায়। চতচন তায 

াী ফাফুচঘৃলও ফাকদালদ এলর যআ ভপুচত াললফয যখাোচি যওলে যনয়ায অলদ যদন। যিাআ লরা। 

লঔয যখাোচি াতঙাো য়ায় পচও দারুন যফদনায় তচফফর লয় েলরন। দলয চাৌঁা চপলয মায়ায 

ভয় ঔরীপা ওর ভপুচতয চঔরঅত প্রদান ওযলরন, যআ ভপুচত চঔরঅত প্রাপ্ত যান। চঔরঅত চললফ 

ঔরীপা তালও তায চনন্দ ুন্দয লঔয চপ্রয় যখাোচি প্রদান ওযলরন। প্রদালনয ভয় ঔরীপা তালও ফরলরন, 

‚যতাভায যখাোচি যওলে যনয়ায ভলতা দুঃা এআ ঔরীপায না থাওলর তাযআ এও চনন্মতর লযয যকারাভ 

তা চঙচনলয় চনলয়চঙলরা।‛ এ ওথা শুলন ভপুচত ালফ চফয়াচফবুত লয় লেন অয ঔরীপায ওাযাভলতয 

ওাচয়লর চযণত যান। 

অর ভুচপও অফদুর রচতপ ফলরলঙন, ভানলুলয ন্তলয ঔরীপায বয় যচৌঁলও ফলচঙলরা। ফাকদালদয যরাওলদয 

ভলতাআ বাযত অয চভলযয চনকন তালও বীলণ বয় যলতা। ঔরীপা ভুতাচলভয য যম ফীযত্ব, চনবৃীওতা 

অয াচওতায ভৃতুয খলিচঙলরা, চতচন তা ুনচৃীচফত ওলযন। এযয তায ন্তধৃালন চঔরাপলতয যআ 

দুদভৃনীয় প্রতালয ভৃতুয য়। ফে ফে চক্তধয ফাদা যমভন াভ অয চভলযয ুরতানকণ চনলচয 

দযফালয তায দুযচয় প্রতালয ওাযলণ ধীলয ধীলয ঔরীপায নাভ চনলতা। 

এওফায যানাচর ওাচ ওযা চদভঅলতয চফঔযাত ঘাদলযয যফাছা চনলয় ফাকদাদ অল। নকয শুল্ক অদায়ওাযীযা 

তায লণযয ওয ঘাআলর য প্রতযাঔযান ওলয ফরলরা, অভায ওালঙ ভন চওঙ ুযনআ মায শুল্ক চদলত লফ। ঔাচনা 

অদায়ওাযীযা তায লণযয চফফযণ চদলত রাকলরা। এযয য স্বীওায ওযলরা। এযয চঔরাপত ওতৃওৃ 

ফচতওযণ চফলয়চি ম্পলওৃ তাযা ফরর, ‚তচুভ চও যতাভায ভওু তুচওৃ যকারাভলও চদভঅত লয ভওু 

যালধয ওাযলণ তযা ওলযাচন, অয তালও ভওু স্থালন দাপন দাচন “  মায ওথা অচ মৃন্ত যওঈ চালন 

না ?‛ এ ওথা শুলন য চওংওতফৃযচফভূঢ় লয় েলরা অয ওয অদায় ওযলরা। 

আফলন ফুঔায ফলরন, অন নালযয ওালঙ ুরতানকণ অলতা। তাযা ঔরীপায অনকুতয প্রওা ওযলতা। মাযা 

চফরুদ্ধাঘযণ ওযলতা, তাযা াভানয দস্থ লতা। ংওাযী  নাপযভানওাযীলদয কদৃালনয ঔুলন তায 

তলরায়ায যচিত লতা। তায দুভনলদয দমুকর ফৃদা প্রওচম্পত চঙর। তায চফচলয়য দুযন্ত যখাোচি ফনু 
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অব্বালয যাচলত্বয ীভান্ত চতক্রভ ওলযচঙলরা। ঘীন অয যপষ্লনয যগুলরালত তায নালভ ঔুৎফা ো 

লতা। চতচন ফনু অব্বালয ওর ঔরীপায ভলধয ওলিায। তায ফীযলত্ব ফৃতৃঙ্গ যওৌঁল ঈিলতা। চতচন 

ঘচযত্রফান, চক্তারী, ফাগ্মী, পষ্ষ্টবালী  াচলতযয চকলত চফংফাচদত ফযচক্তত্ব চঙলরন। তায মুকচি চঙর 

অলরাচওত  কচফৃত। 

আফলন য়াচর ফলরলঙনঃ অন নয ঔুফআ ফুচদ্ধভান, ঘারাও, ফীয, চঘন্তাীর, চনবুরৃ চবভত যওাযী অয 

ছানু যাচনীচতচফদ। ওূিননচতও তৎযতায় চতচন ঔুফআ দক্ষ  চবে চঙলরন। তায গুপ্তঘযযা ভুচরভ 

াম্রালচযয ওর প্রালন্ত ঘলল চপযলতা। ভালচয গুরুত্বীন ংফাদ তাযা মত্নওালয ফাকদালদ যফযা 

ওযলতা। এওচদন এও ফযচক্ত তায ফাচেলত চওঙ ুযরাওলও দায়াত যদয়। যভচফান চনলচআ যভভালনয অলক 

াত ধুলয় যপলর। গুপ্তঘলযযা এ চফলয়চি ঔরীপালও চাচনলয়  যদয়। চতচন যরাওচিলও যডলও ফরলরন, 

‚যভভালনয অলক াত যধাৌঁয়া অদলফয যঔরাপ।‛ এ ওথা শুলন যরাওচি তচফফর লয় লে। 

আফলন য়াচর ফলরন, অন নায প্রচালদয চধওালযয ফযাালয বালরা চঙলরন না। চতচন তযাঘালযয প্রচত 

ছুৌঁলও লেন। এভনচও তায াম্রালচযয চধওাং যরাও চনচ খযফাচে যঙলে নযত্র ঘলর মায়। অয চতচন 

তালদয চযতযক্ত ম্পদ তর কত ওলযন। তায ওাচ চওঙিুা ঈো চঙর। ওঔন ওঔন তায ফা-দাদায চফলযাধী 

অচওদা যালণ ওযলতন। চয়া ভতফালদয প্রচত তায অওলৃণ চঙর প্রফর। এওফায চতচন আফলন চামীলও প্রশ্ন 

ওলয ফলন, ‚যাুরুল্লা’য (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) য লফৃাত্তভ ফযচক্ত যও ?‛ চতচন অফু ফওয 

(যাঃ) এয ওথা ফুছালত ক্ষভ না য়ায় বাা বাা ওথায় চফাফ চদলয় ফরলরন, তায ালথ তায যভলয় 

চফফা ফিলন অফদ্ধ চঙলরন। 

আফলন অচয ফলরলঙনঃ অন নলযয ঘাচযচত্রও গুণাফরী লনও যফী ঔাযা চঙর। তায রুভাত অয িযালক্সয 

বালয যকািা আযাও চফধ্বতর  য়। চতচন যরাওলদয ম্পদ চনলচয যচক্ষত ভালরয ালথ এওীবূত ওযলতন। যওঈ 

যওান ওথা ফরলর চতচন ফযআ এয ঈলোিা ফরলতন। 

অর ভুচপও অফদুর রচতপ ফলরলঙনঃ তায ানাভলরয ভধযফতীৃ মুলক তায ভালছ াচদ ংগ্রলয প্রফর 

আিা চালক। চতচন দূয- দাযাচ যথলও ভুাদ্দীনলদয যডলও এলন াচদ যানায  তায ফণৃনা ওযায নুভচত 

রাব ওযলতন। এযয চতচন চধওাং ুরতান অয রাভালদয াচদ ফণৃনায আচামত যদন। চতচন এওচি 

চওতালফ ৭০ চি াচদ চরলঔ রফ লয াচিলয় যদন। যঔালন যরালওযা য াচদগুলরা েফণ ওযলতা। 

মাাচফ ফলরন, অন নায লনও রাভা াংদলও াচদ ফণৃনা ওযায নুভচত যদন। তালদয ভলধয আফলন 

াওীনা, আফলন অময, আফলন ফুঔায, আফনুদ চদভকাচন প্রভুঔ। 

অর ভুমাপপয ফলরলঙনঃ আফলন চামী প্রভুঔ চরলঔলঙন -  যল ফয়ল অন নালযয দৃচষ্টচক্ত ওলভ মায়। 

যওঈ ফলরন, চতচন দৃচষ্টচক্ত াচযলয় যপলরন। ফাচেয যরাওচন অয চনলচয ঈচময ঙাো অয ওাঈলও চতচন 

চঘনলত াযলতন না। চতচন চনলচয এও ফাচদলও ালতয যরঔা নুীরন ওযান, ফাৌঁচদচি চফওর ঔরীপায 

ালতয যরঔায নুরূ চরঔলতা। চতচন দৃচষ্টচক্ত াচযলয় যপরায য যআ ফাৌঁচদলও চদলয় হুওুভ- অওাভ 
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চরঔালতন। থঘ যওঈআ ফুছলত াযলতা না যম, এিা ঔরীপায যরঔা নয়। াভুদ্দীন চযমী ফলরন, ঔরীপা 

অন নায ৬২২ চচচযয যভমালনয যল চনফালয আলন্তওার ওলযন।  

ুরতান ারাহুদ্দীন অআয়ুচফয রওফ চঙর অর ভরূও অন নায। ৫৭৭ চচচযলত ঔরীপা তালও চানান যম, 

তচুভ চালনা অভায ঈাচধ অন নায চরদ্বীচনল্লা। এ যক্ষলত্র যতাভায ঈাচধ অর ভরূও অন নায য় চও 

ওলয ? 

৫৮০ চচচযলত চতচন অওাভ চাচয ওযলরন, যম ফযচক্ত আভাভ ভুায ীদ য়ায স্থালন এল অেয় চনলফ, 

তালও চনযাত্তা যদয়া লফ। চধওাং যাচধযা এল ভলফত লত রাকলরা। পলর যাধ প্রফণতা যফলে 

মায়। 

৫৮১ চচচযলত ই লয এও ওানচফচস্ট এও যঙলর চন্মগ্রণ ওলয। এ ফঙয চশ্চভাঞ্চরীয় যগুলরালত 

ঔরীপায নালভ ঔুৎফা াি ওযা য়। 

৫৮২ চচচযলত াতলা তাযওা এওচত্রত লত যদলঔ যচযাচতলীযা ফরলরা, চাভাচদঈর অচঔয ভালয নফভ 

যালত কাঢ় িওায যনলভ অলফ, এলত যকািা য চফধ্বতর  য়ায অংওা অলঙ। এ ওথা শুলন যরালওযা 

কত ৃঔুৌঁলে ফাংওায সতচয ওলয ঔাফায- াচন যঔালন ফস্থান যনয়। য যাতচি তাো ঈলদ্বলকয ালথ ায 

ওলয। ওলভ অলদয ভলতা চভওালরা িওায যনলভ অলফ ফরা লর য যালতয ভৃদু ায়ায় ওুচ 

চনলবচন। পলর যচযাচতলীযা ঈালয ালত্র চযণত য়। লনও ওচফ তালদয ভালরাঘনায় ওচফতা যঘনা 

ওলযন। 

৫৮৩ চচচযয প্রথভ প্তালয প্রথভ চদন চনফালয াভ এফং ালর পাযীয প্রথভ চদন চঙর। এ ফঙয 

লনও চফচয় চচৃত য়। ুরতান ারাহুদ্দীন অআয়ুচফ াভ ভুরলুওয চধওাং যগুলরা দঔর ওলয যনন। 

এগুলরায ভলধয ফঘাআলত ফে চঙর ফাআতরু ভুওাদ্দা চফচয়, মা চপচযঙ্গীযা ৯১ ফঙয ান ওলযলঙ। 

চপচযঙ্গীযা এঔালন যম চকচৃা চনভৃাণ ওলযচঙলরা, চতচন তা যবলগ চদলয় যঔালন এওচি ভাদযাা াচপয়া প্রচতষ্ঠা 

ওলযন। চতচন চওভাভা ঈভয (যাঃ) এয নুযলণ স্বস্থালন যযলঔ যদন, ওাযন ফাআতরু ভওুাচদ্দ দঔলরয য 

ঈভয (যাঃ)  যিা যবালফআ যযলঔ যদন। ওচফ ভুাম্মাদ চফন অদ ফাআতরু ভওুাচদ্দলয চফচয় চনলয় ওচফতা 

চরলঔলঙন। 

আফলন ফুযচালনা ূযা যযালভয তাপীলয চরলঔলঙন, ৫৮৩ চচচয মৃন্ত ফাআতরু ভুওাচদ্দ যযাভানলদয ধীলন 

থাওলফ, এযয তাযা যাচচত লফ। ভুরভানকণ চফচয় চৃন ওযলফ অয আন া অল্লা, ফাআতরু ভওুাচদ্দ 

নন্তওার দারুর আরালভ চযণত লফ। 

অফু শুভাভা ফলরন, আফলন ফুযচালনা এও অশ্চমৃচনও তাপীয য ওলযলঙন। চতচন ফাআতরু ভওুাচদ্দ 

চফচলয়য অলকআ আলন্তওার ওলযন। 
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৫৮৯ চচচযলত ুরতান ারাহুচদ্দন অআয়ুচফ আলন্তওার ওলযন। এও দূত তায ফযফহৃত এওচি ফৃা, এওচি 

যখাো, এচি চদনায অয চওঙ ুচদযাভ চনলয় ফাকদালদ অল। এঙাো তায অয যওান ম্পদ চঙর না। তায 

ভৃতুযয য তদীয় যঙলর আভাভুদ্দীন ঈভানরু ভরূও অর অচমম চভলযয, চদ্বতীয় ুত্র অর ভুরওরু অপমর 

নুরুচদ্দন অরী দালভলওয এফং ততৃীয় ুত্র অর ভুরওুর মালয চকয়াুচদ্দন কাচী রলফয ুরতান ভলনানীত 

যান। 

৫৯০ চচচযলত ারচরু ফংীয় ফৃলল ফাদা ুরতান িকয- র- যফক া চফন অযারান চফন িকয- র-

যফক চফন ভুাম্মাদ চফন ভূরও া ভাযা মায়। মাাচফ ফলরন, এ ফংল চফচন ফাদা চতক্রভ ওলয। এলদয 

ভলধয প্রথভ ফাদা িকয- র- যফক। য ঔরীপা ওাচয় চফ অভচযল্লা’য মুলক চীচফত চঙর। এ ফংলয 

ফাদাকণ ১৬০ ফঙয ানওামৃ চযঘারনা ওলযন। 

৫৯২ চচচযলত চফত্র ভিা নকযী িওাযািন্ন লয় লে, যরাওলদয প্রচত রার ফারু ফচলৃত য়, রুওলন 

আয়াভালনয এওচি ং যবলগ লে। এ ফঙয ঔায়াচযচভ া চঔরাপলতয চফরুলদ্ধ সনযভালফ খিায়, মা 

অভযা ূলফৃআ ঈলল্লঔ ওলযচঙ। 

৫৯৩ চচচযলত ফে এওচি নক্ষলত্রয তলন খযফাচে ধ্বং য়। যরালওযা চওয়াভত ভাকত যবলফ ঔুফআ 

চফনলয়য ালথ দুয়া ওযলত থালও। 

এ ফঙয অর ভরূও অর অচমম চভলয ভাযা যকলর তায স্থালন তায ুত্র ভানুয তঔত নীন য়। চওন্তু অর 

ভূরওুর অলদর াআপুচদ্দন অফু ফওয চফন অআয়ুফ তায ঈয াভরা ঘাচরলয় তায ভুওুি অয তঔত চঙচনলয় 

যনয়। তায ভৃতুযয য তদীয় ুত্র ভরুওুর ওালভর চভলযয ফাদা ভলনানীত য়। 

৫৯৬ চচচযলত চনর নলদয াচন শুচওলয় মায়ায় চভলয দুচবকৃ্ষ যদঔা যদয়। যরালওযা প্রওালয ভৃত প্রাণী 

যঔলতা। এ দুচবৃলক্ষয ওরুন চঘত্র চফচবন্নবালফ ফচণৃত লয়লঙ। যরালওযা ওফয যথলও রা তুলর তা যঔলতা। 

চভলযয কাঙারা ুলে ঙাআ লয় মায়। যঘালঔয রলও চীফন প্রদী চনলব মায়। গ্রালভয য গ্রালভ যওান 

ঘুরায় অগুন জ্বরলতা না। ফাচেগুলরা রাল বলয ঈলি। মাাচফ এ দুচবৃলক্ষয ভভৃাচন্তও খিনাগুলরা চরচফদ্ধ 

ওলযলঙন। এ দুচবকৃ্ষ ৫৯৮ চচচয মৃন্ত ফযাত চঙর।  

৫৯৭ চচচযলত চভয, াভ অয চাচমযায় প্রঘণ্ড বূচভওম্প য়। এলত ফহু বফন অয দুকৃ চফধ্বতর  য় এফং 

ফযায চনওিফতীৃ এওচি গ্রাভ ধ্বল লে। 

৫৯৯ চচচযয ভুাযযভ ভালয যল যালত অফায নক্ষলত্রয তন খলি।  

৬০০ চচচযলত চপচযঙ্গীযা নীরনলদয থ ধলয যাললদয ঈয াভরা ওলয। য দঔলরয য তাযা যঔালন 

রুিতযাচ ওলয অয তযামে ঘারায়। 
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৬০১ চচচযলত চপচযঙ্গীযা ওাতানতচুনয়া য দঔর ওলয অয যঔান যথলও যযাভানলদয যফয ওলয যদয়। 

আরালভয ূলফৃ এ যচি যযাভানলদয ধীলন চঙর। ৬৬০ চচচয মৃন্ত যচি চপচযঙ্গীলদয ওব্জায় থালও, 

এযয অফায যযাভানলদয তর কত য়। এ ফঙয এও নাযীয কলবৃ দুআ ভাথা অয ঘায া চফচষ্ট ন্তান প্রচফত 

য়। চওন্তু য চীচফত চঙর না। 

৬০৬ চচচযলত তাতাচযলদয তৎযতা শুরু য়। মায চফদ চফফযণ অভযা াভলন য ওযলফা। 

৬১৫ চচচযলত চপচযঙ্গীযা চদভয়াত যালচযয যগুলরা দঔর ওযলত থালও।  

৬১৬ চচচযলত চপচযঙ্গীযা চদভয়াত য মুলদ্ধয ভাধযলভ দঔর ওলয। ভুরওরু ওালভর দারুণবালফ যাচচত 

য়। চপচযঙ্গীযা চদভায়ালতয চালভ ভচচদ যবলগ যঔালন চকচৃা চনভৃাণ ওলয। এ ফঙয দালভলওয ানওতাৃ 

ভূরও ভুয়ািভ ওাচমঈর ওুমমাত রুওনঈচদ্দন মাললযয ওালঙ চফ চভচেত ওাফা াচিলয় চনলদৃ চাচয ওলয 

যম, এচি লে তালও আচরাল ফলত লফ। য তা োয ালথ ালথ ভতৃযু য়। যরালওযা তায ভৃতুযলত 

যফদনাত য়। 

৬১৮ চচচযলত চপচযঙ্গীযা চদভঅত য ূণৃ চনয়ন্ত্রণ যনয়। 

৬২১ চচচযলত ওালযা লয প্রাালদয াল অর ওালভরা নাভও এওচি দারুর াচদ চনচভৃত য়। অব্ল 

ঔাত্তাফ চফন য়া এয প্রধান চক্ষও চনমুক্ত যান। 

ঔরীপা ভাভুলনয মুক যথলও এ মৃন্ত যযলভয যশ্বত ওালেয ঘাদয চদলয় ওাফা যীপ অিাচদত ওযা লতা। 

ঔরীপা অন নারুদ্বীচনল্লা যযলভয ফুচ ঘাদলয ওাফা যীপ যেলও যদন, এযয ওালরা দৃা চদলয় যেলও 

যদয়া য়, মা অচ ফচধ ফযাত যলয়লঙ। 

তায ানাভলর লনও ফলযণয রাভালয় যওযাভকলণয আলন্তওার য়, তালদয ভলধয নযতভযা লরন “ 

যমুর অনপ গ্রলেয যরঔও অফু মালয়দ অর ুায়রী, ালপম অফু ভুা অর ভাদানী, চালভঈর ওফীয 

গ্রলেয যরঔও অফুর ওাচভ অর ফুঔাচয অর ঈভাচন, ফুযান, চদায়া গ্রলেয যরঔও ভুযকনীয়ানী, 

পলতায়ালয় ানাচপয গ্রেওায ওামী ঔান, ঈরলভ পারাপা গ্রেওায অফুর রীদ চফন যচদ, ডাক্তায অফু 

ফওয চফন ময, ঈম্মাদ ওালতফ, আফলন অমভীয়া ভাওযী, আভাভ পঔরুচদ্দন যামী, চালভঈর ঈুর অয 

চনায়াতরু কযফ গ্রোওায আফলন অচয, পঔরুচদ্দন চফন অাচওয প্রভুঔ। 
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অম মালয চফ অভচযল্লা অফ ুনয 

 

অম মালয চফ অভচযল্লা অফু নয ভুাম্মাদ চফন অন নালয চরদ দ্বীচনল্লা ৫৭১ চচচযলত চন্মগ্রণ 

ওলযন।  

চতায ানাভলর চতচন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত যান। চতায য চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন।  

৫২ ফঙয ফয়ল চতচন তঔত নীন যান। প্রালনয ওভওৃতাৃফৃন্দ যাচয চলয়য প্রচত ভলনাচনলফ না ওযায 

ওাযন চচলে ওযলর চতচন ফলরন, ‚যক্ষত শুচওলয় যকলঙ। এঔন অয যঔালন চও যযাণ ওযা যমলত ালয ?‛ 

তাযা ফরলরা, ‚অল্লা অনায চীফন দীখৃায়ু ওরুন।‛ চতচন ফরলরন, ‚অলযয য যদাওান ঔুরলর য 

ওতিুওুয ভুনাপা ওযলত ালয ?‛ চতচন প্রচাফৃলন্দয ালথ ওরুণাূঘও অঘযণ ওলযন, ওর িযাক্স ক্ষভা 

ওলযন, তযাঘায প্রচততওযলণয ফযফস্থা যনন অয প্রঘুয দান ওলযন। (অফু াভা) 

আফলন অচয ফলরন, ‚অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ) অয ঈভয পারুও (যাঃ) ওতওৃ প্রফচততৃ আনাপ প্রচতষ্ঠায 

নীচতগুলরা চতচন ঙাো যওান ঔরীপা নুযণ ওলযনচন। তলফ এিা মচদ ফরা য়, ঈভয চফন অফদুর অচমলময 

য যআ নীচত নুযলণয যওান ঔরীপা চঙর না, তলফ যিা লফ ফলঘলয় চফশুদ্ধ চবভত।‛ 

তায চতা অয চতাভ যম বুঔন্ড অয ম্পদ ওচুক্ষকত ওলযচঙলরন, যগুলরা চতচন ওদাযলদয চপচযলয় যদন। 

াম্রালচযয ওর ওয চতচন ভাপ ওলয যদন। চতচন ঔাচনা অদালয় ুযালনা নীচত নুযলণয অওাভ চাচয 

ওলযন। প্রাঘীন প্রথায় আযালওয শুল্ক অদালয়য চনলদৃ যদন। ুযালনা ঔরীপালদয মুলক আযালও চফ াচায 

চদনায অদায় ওযা লতা। তায চতায মুলক অচ াচালয ঈন্নচত য়। চতচন ুযালনা চাফ নুমায়ী দ 

াচায ক্ষভা ওলয দ াচায অদালয়য চনলদৃ যদন। এযয প্রচাফৃলন্দয নুলযালধয যপ্রচক্ষলত লতচ 

ফৃলক্ষয ঔাচনা অদালয়য হুওুভ যদন। 

এ আনালপয য যাষ্ট্রীয় ধনাকালয ম্পদ চভা যদয়ায ভয় চলন ওভ চনলয় যফী যদয়ায ঔরীপা 

ওতৃওৃ চরচঔত চনলদৃ চাচয য়ায় ঈচময ফরলরা, ‚এবালফ চন চদলর ৌঁয়চত্র াচায চদনায চনকলণয 

ভালছ ঘলর মালফ।‛ ঔরীপা ফরলরন, ‚ৌঁয়চত্র যওাচি চদনায ঘলর যকলর অচত্ত যনআ।‛  

তায নযায়চফঘালযয অলযওচি দৃষ্টান্ত লি, লতা লযয এও যওাচয চপালযয ওালঙ এও রাঔ চদনায 

চঙর, মা য নযায়বালফ ঈাচৃন ওলযচঙলরা। দারুর চঔরাপলতয চনলদৃল যগুলরা ওদালযয ওালঙ চপচযলয় 

যদয়া য়। 

চনকলণয ভলধয মাযা ঔাচনা নাদালয়য দালয় ফন্দী চঙর, চতচন দ াচায চদযাভ াচিলয় চফঘাযওলও 

তালদয ভুচক্ত যদয়ায চনলদৃ যদন। 
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ইদুর অমায যালত চতচন রাভা অয াথীলদয ভলধয এও রাঔ চদনায ফণ্টন ওলযন। যরালওযা ফরলরা, 

‚অনায ভলতা অয যওান ফাদা এলতািা ফযয় ওলযচন।‛ চতচন ফরলরন, ‚িযায ভয় অচভ যদাওান 

ঔুলরচঙ, যালযয য়াফ চৃলনয চনয অভায ালত মলথষ্ট ভয় যওাথায় ?‛ চতচন যওাযপ্রধান য়ায 

য যওাচয চপগুলরালত ংঔয ওাকলচয িুওলযা ায়া মায়। যরালওযা ফরলরা, ‚যওন অচন যগুলরা 

ঔুলর যদঔলঙন না ?‛ চতচন ফরলরন, ‚যদলঔ চও লফ ? যগুলরালত যওান না যওান যচনন্দা যরঔা অলঙ।‛ 

(আফলন ওাচয) 

ুফত আফলন চামী ফলরলঙনঃ ঔরীপা ধনাকালয প্রলফ ওযলর ঔালদভ ফরলরা, ‚অনায চতায মুলক এ 

যওালাকায ধন যলত্ন চযূণৃ চঙর।‛ চফালফ চতচন ফরলরন, ‚অচভ যওালাকায বযুয ওযায চনয অচচন, 

অল্লা’য লথ ফৃস্ব চফচরলয় চদলত ঘাআ। ধন- যত্ন ংগ্র  চভা ওযা দাকলযয ওাচ।‛ 

আফলন য়ালয়র ফলরলঙনঃ অম মালয নযায়চফঘায ওযলতন অয শুল্ক ভাপ ওলযন। চতচন চনকলণয ালথ ঈিা 

ফা ওযলতন, অয তায ফাফা এ যক্ষলত্র দৃায াাময চনলতন। 

৬২৩ চচচযয যমফ ভালয ১৩ তাচযলঔ এ ভাভচত ঔরীপায আলন্তওার য়। চতচন নয় ভা ওলয়ও চদন 

চঔরাপত চযঘারনা ওলযন। চতচন তায চতায ওাঙ যথলও াচদ ফণৃনা ওযায নুভচত রাব ওলযন। অয অফু 

াচর নয চফন অবু্দয যামমাও চফন ালয়ঔ অফদুর ওাচদয চচরানী তায যথলও াচদ ফণৃনা ওলযন। 

তায ভৃতুযয ফঙয দুফায ঘন্দ্রগ্রণ য়। যভৌুলরয ানওতাৃ তায প্রংাকাৌঁথা চরচফদ্ধ ওলযলঙন। 
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অর ভুতানচয চফল্লা চাপয 

 

অর ভুতানচয চফল্লা অফু চাপয ভানুয চফন অম মালয চফ অভচযল্লা ৫৭৭ চচচযয পয ভাল এও 

তচুওৃ ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতায য ৬২৩ চচচযয যচফ ভাল চতচন তঔলত অলযাণ ওলযন।  

চতচন প্রচাকলণয ভলধয নযায়চফঘায ঙচেলয় যদন, চফঘায ফযফস্থায় আনাপ প্রচতষ্ঠা ওলযন। রাভা অয 

দ্বীনদাযলদয ঈলদষ্টা চনলয়াক ওলযন। ভচচদ, ভাদযাা  াাতার চনভৃাণ ওলযন। দ্বীনলও চক্তারী 

ওলযন, ত্রুলদয ধ্বং ওলয যদন, ুন্নলতয প্রায খিান, চপতনা দভন ওলযন, ুন্নলতয ঈয ঘরায তাওীদ 

যদন। চচালদয ুন্দয ফযফস্থানা সতচয ওলযন, আরালভয াামযালথৃ যপৌচচ ভালফ খিান, চধওাং দুকৃ 

দঔর ওলযন। 

ভুচপও অফদুর রচতপ ফলরলঙন, ‚চতচন ুন্দয অঔরাও গ্রলণয ভাধযলভ ভনলদ অলযাণ ওলযন। চতচন 

চফদঅত ফি ওলযন। দ্বীনদায বাদ চনলয়াক, আরাভলও চক্তারী, চফরুপ্তপ্রায় দ্বীলনয ওাচ ুনঃপ্রফতনৃ 

অয যরাওলদয ন্তলয য ওাচগুলরায প্রচত বালরাফাায ৃচষ্ট ওলযন। ভুলঔ ভুলঔ তায প্রংা ঙচেলয় লে। 

তায ত্রুচিগুলরা দৃচষ্টয অোলর লে থালও। 

ালপচ মাওীঈদ্দীন অফদুর অচমভ ভুনলমচয ফলরলঙন, ‚ভুতানচয যনওওায অয যনও ওালচয প্রচত ঔুফআ 

চনষ্ঠাফান। চতচন ভাদযাা অর ভনুতাচযীয়া নাভও এওচি প্রচতষ্ঠান সতচয ওলযন। এঔালন যভািা ংলওয বাতা 

প্রদান াললক্ষ অলর আরভলদয অফান চানালনা য়। 

আফলন য়ালর ফলরন, ভুনতাচয দচরা নদীয তীলয এওচি ভাদযাা প্রচতষ্ঠা ওলযন। এ ধযলণয ঈন্নত 

প্রচতষ্ঠান চৃথফীলত অয এওচি চঙর না। তৎওারীন মুলক এলন ঙাত্রভদৃ্ধ প্রচতষ্ঠান চঙর দুচনয়ালত চফযর। এ 

প্রচতষ্ঠালন ঘায ভামালফয ঘায চক্ষও চনলয়াক ওযা য়। এলত এওচি াাতার চঙর। পচওলদয চনয চঙর 

এওচি ফাফুচঘৃঔানা। মৃাপ্ত িাণ্ডা াচনয ফযফস্থা চঙর। পচওলদয চনয অফান ফযফস্থা, মানফান, যতর, প্রদী, 

ওাকচ আতযাচদয যফযা চঙর পুযন্ত। এযয পচওলদয এও চদনায ওলয ভাচও বাতা যদয়া লতা। 

তালদয চনয াম্মাভঔানা চনভৃাণ ওযা য়। ূফৃফতীৃ মুলক মায যওানআ দৃষ্টান্ত চঙর না। ঔরীপায যফায় 

চনলয়াচচত থাওা চফার যনাফাচনী, তায চতা  দাদায এলতা ুচফার ফাচনী চঙর না। চতচন চনলচ 

এওচন াী, চনবৃীও, ফীয- ফাাদুয যরাও চঙলরন। তাতাযযা তায যাচযগুলরালত অক্রভণ ওযলর তায 

ফাচনী রুলঔ দাৌঁোয়। পলর তাতাযযা রিাচনওবালফ যাচচত য়। চঔপাচী নাভও ঔরীপায এও বাআ 

চঙলরন, চতচন এওচন চনবৃীও যমাদ্ধা। চতচন ফরলতন, ‚অচভ ঔরীপা লর চীফনাকয াচে চদলয় তাতাযলদয 

ালথ এও চফার যপৌচফাচনী চনলয় রোআ ওলয তালদয ভূলরাৎািন ওযতাভ। যওলে চনতাভ তালদয ওর 

বূঔণ্ড।‛ ভনুতাচলযয ভৃতুযয য তায দুবৃাকয তালও চনদারুনবালফ চচেলয় ধলয। অত্মিচযতা, ভদযান অয 
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ওওৃ স্ববালফয ওাযলণ যরালওযা তায ফাআয়াত গ্রণ না ওলয ভুতানচলযয যঙলর অফু অভালদয ালত 

ফাআয়াত ওলয। অফু অভাদ চঙলরন ান্ত প্রওচৃতয ঔরীপা। 

মাাচফ ফলরন, ভাদযাা ভুতানাযীয়ায ফালচি চঙর ত্তয চভওার। ভাদযাায চবচত্ত যদয়া য় ৬২৫ 

চচচযলত, অয এ ওাচ যল য় ৬৩১ চচচযলত। এলত এওচি গ্রোকায চঙর। ১৬০ ঈি ফনলমাকয গ্রোচদ 

ভৃদ্ধ এ ািাকালয ঘায ভামালফয ২৪৮ চন ঙাত্র োন ঘঘৃা ওযলতা। এলত াচদ, নাহু (অযচফ ফযাওযণ), 

চঘচওৎা চফদযা  দৃলনয ৃথও নুলদ চঙর। তালদয প্রচতষ্ঠান ওতৃওৃ ঔায়ায ুফযফস্থা চঙর। এ ঙাো এ 

ভাদযাায় চতনলা এচতভ ঙাত্র োন চনৃ ওযলতা। মাাচফ এ প্রচতষ্ঠালনয চনয ওপওৃত গ্রাভ অয বূঔলণ্ডয 

চফদ চফফযণ য ওলযলঙন। এ ভাদযাায চক্ষাফলৃ শুরু লতা যমফ ভাল। ফলৃ শুরু ভয় চফঘাযচতকণ, 

চক্ষওভন্ডচর, ভন্ত্রী চযলদ অয াম্রালচযয ঈচ্চদস্থ চপাযলদয চনলয় এওচি বায অলয়াচন ওযা লতা।  

৬২৮ চচচযলত দালভলওয ানওতাৃ ভরূও অযাপ দারুর াচদ অযাচপয়া নাভও এচি চক্ষা 

প্রচতষ্ঠালনয চবচত্ত যদয়, মা ৬৩২ চচচযলত যল য়। 

৬৩২ চচচযলত প্রঘচরত স্বলণৃয ক্ষুদ্রাংল চনচভতৃ ভুদ্রায চযফলত ৃভুতানচয ঘাদীয ভুদ্রা সতচয ওলযন।  

৬৩৫ চচচযলত ওামী াভুচদ্দন অহ্মাদ অর চপুী দালভলওয চফঘাযও ভলনানীত যান। চতচন াক্ষয প্রদালনয 

চনয ফৃপ্রথভ এওচি খয চনভৃাণ ওলযন। অয অলক াক্ষযদালনয চনয অদারলত াচচয লত লতা। এ ফঙয 

দালভলওয ানওতাৃ অযাপ ভাযা মায়। এয দুআ ভা য চভলযয ানওতাৃ ওালভর ভাযা মায়। 

এযয চভলয ওালভলরয যঙলর তঔলত ঈলফন ওলয, তায ঈাচধ চঙর অলদর ুরতান। চওঙচুদন য 

তালও াযণ ওলয তায চায়কায় তায বাআ অ াচর অআয়ুফ নাচভুদ্দীনলও ফালনা য়। 

৬৩৭ চচচযলত ায়ঔ অমুদ্দীন চফন অবু্দ ারাভ দালভলওয ঔতীফ ভলনানীত যান। এ ফঙয আয়াভালনয 

ানওতাৃ নুরুদ্দীন ঈভয চফন অরী চফন যূর অর তুওৃভানীয দূত চঔরাপলতয দযফালয এল চভলযয 

ারতানাত প্রাথৃনা ওলয। 

৬৩৯ চচচযলত চভয ানওতাৃ অ াচর প্রাালদ এওচি ভাদযাা অয প্রাাদ ংরি ফাকালন এওচি দুকৃ 

চনভৃাণ ওলযন। চওন্তু ৬৫১ চচচযলত তায যকারাভ যগুলরা নষ্ট ওলয যপলর। 

৬৪০ চচচযয চাভাচদঈর অচঔয ভালয শুক্রফালয ভুতানচয আলন্তওার ওলযন। তায ভৃতুযলত ওচফকণ 

যাওকাৌঁথা যঘনা ওলযন। 

ভুতানচলযয ানাভলর যমফ রাভা আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন “ আভাভ অফুর ওাচভ অয যাপী, 

চাভাররু চভযী, আফলন ভামুয অন নাফী, আয়াওুফ অর হুভুফী, অর চভপতা গ্রেওায চওাওী, ালপচ 

অফুর াান চফন চওতান, ভুচপও অফদুর রচতপ ফাকদাদী, ালপচ অফু ফওয আফলন নুওতা, অমুদ্দীন অচর 

চফন অচয “  চমচন তাচযঔ, আনাফ অয অফুর কাফা’য গ্রেওায, ওচফ আফলন কানাফী, াআপুর অভাদী, 

আফলন পুমরান, তাচয়য়ায যরঔও ঈভয চফন অর পাচযম, অয়াচযপরু ভাঅচযপ গ্রলেয যরঔও চাফুদ্দীন 
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যয়াযচদ, অর ভারদুুন নফী (াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ) এয যরঔও ফাাভা চফন াদ্দাদ অফুর 

অব্বা ঈপী, অল্লাভা অফুর ঔাত্তাফ চফন য়া, আওলতপা চপর ভাকামী গ্রেওায ালপচ অফু যফী চফন 

ভুচরভ, ওচফ আফলন শুযা, চাভারুর ামযাভী ায়লঔ ানাপী চময়া চফন অচয প্রভুঔ। 
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অর ভুতাচভ অফ ুঅভাদ 

 

অর ভুতাচভ চফল্লা অফু অভাদ অফদুল্লা চফন অর ভুতানচয চফল্লা আযালওয যল ঔরীপা। চতচন 

৬০৯ চচচযলত ‘ালচয’ নাভও ফাৌঁচদয কলবৃ চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতায ভৃতুযয ভয় চতচন চঔরাপলত অলযাণ ওলযন। 

চতচন আফনুর ফুঔায অর ভুইদুত তাী, অফু রুহুর যফী, অন নাচভুর ফাদযায়ী, যপদু চদভয়াতী 

প্রভুঔলদয ওাঙ যথলও াচদ ফণৃনা ওযায নদ  আমাচত রাব ওলযন। চদভয়াতী তালও ঘচল্লচি াচদ চরলঔ 

চদলয়চঙলরন, যম াচদগুলরা অচভ চনলচ যদলঔচঙ। চতচন চঙলরন ঈদায, সধমৃীর, স্বি ভলনয অয দ্বীনদায 

ফযচক্ত। 

ায়ঔ ওুতুফুচদ্দন ফলরলঙন, চতচন তায ফাফা  দাদায ভলতা ুন্নলতয প্রচত মত্নীর চঙলরন। চওন্তু তায ভলধয 

তালদয ভলতা মুলদ্ধয প্রচত লঘতনতা, াফধানতা অয ফীযত্ব চঙর না। ঔরীপা ভুতানচলযয ঔুপামী নাভও 

এও বাআলয়য ভলধয ওর গুণাফরীয ভালফ চঙলরা। চতচন চঙলরন ফীয  লঘতন। তদচনন্তন মুলক তায 

াচওতা চঙর প্রচদ্ধ। চতচন চধওাং ভয় ফরলতন, অল্লা অভালও চঔরাপত দান ওযলর অচভ নলনয 

চায়হুন ানায কাচে চদলয় তাতাযলদয ঈয অক্রভণ ওলয তালদয যাচয দঔর ওলয চনতাভ। ঔরীপা 

ভুনতাচলযয ভৃতুযয য ফনু অব্বালয ভদয বাদফণৃা ঔুপাচময বলয় তায ালত ফাআয়াত না ওলয 

চনলচলদয প্রবাফ িুি যাঔায ীন ভানল ওপুাচময যঘলয় তুরনাভূরও নযভ যভচালচয ীন ভানল 

ভুতাচলভয ওালঙ ফাআয়াত ওলয। চতচন যালপমী ম্প্রদায়বুক্ত ভইদুদ্দীন অনওাভীলও ঈচময চনলয়াক ওলযন। 

এআ ওভফঔত যরাওচি যকািা চঔরাপত ধ্বং ওলয যপলর। য ঔরীপালও ালত যযলঔ দৃায অোলর 

তাতাযলদয ালথ চভচরত য়। য চঔরাপলতয যকান ংফাদ যৌৌঁলঙ চদলতা। য তালদয ফাকদাদ অায 

ভতাভত য ওলয। ফাকদাদ দঔলরয চনয যআ তালদয ঈলত্তচচত ওলয। য ফনু অব্বালয যাচলত্বয 

ভূলরাৎািলনয ায়ও চললফ ওাচ ওযলত থালও। য অচর (যাঃ) এয অরাদলদয ঈয চঔরাপত 

যলনয যঘষ্টা ওলযচঙলরা। তাতাযলদয যওান গুপ্ত ংফাদ ফাকদালদ এল যৌৌঁঙুলর য তা যকান ওলয 

যপরলতা। এয পলর মা য়ায তাআ লয়চঙলরা। 

৬৪৭ চচচযলত চপচযঙ্গীযা চদভয়াত য দঔর ওলয যনয়। য ভয় ুরতান ভূরওু াচর ুস্থ চঙর। 

যফতীৃলত াফান ভালয ভাছাভাচছলত য ভাযা মায়। এ খিনায় বীত ন্ত্রতর  লয় ঈলম্ম ঔচরর ভুুভা াচরুদ 

দাযাচ নালভয তায এও ফাৌঁচদ ভুরওু াচর’য তু্র া ভুরওরু ভুয়ামমভলও চদভয়াত লয যডলও ািায়। 

চওন্তু ৬৪৮ চচচযয ভুাযযভ ভাল তায ফাফায এও যকারাভ তালও তযা ওলয। এযয তাচরুদ দাযাচ 

নালয়লফ ারতানাত অমুদ্দীন অআলফক তুওৃাভানীয ওাঙ যথলও রফ যনয় অয অচভযলদয চঔরঅত  ঈায 

প্রদান ওলয। অমুদ্দীন যচফঈর অচঔয ভালয যল চদলও ুরতান লদ চধচষ্ঠত য়। য অর ভুয়াম ঈাচধ 

ধাযণ ওলয। য চনলচআ চনকলণয ঈয ন্তুষ্ট য়। পলর সনযযা অি ফঙয ফয়ী ভুরওুর অযাপ চফন 
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ারাহুচদ্দন আঈুপ চফন ভাঈদুর ওালভলরয ওাঙ যথলও রফ যনয়। এবালফ এও যালচয দুআ ুরতান তঔলত 

ঈলফন ওলয। দুচলনয নালভআ ঔুৎফা াি ওযা য় অয দুচলনয নালভআ যঔাচদত ভুদ্রা ঘার ুথালও। 

৬৪৮ চচচযলত ভুরভানযা অফায চদভয়াত য চপচযঙ্গীলদয ওাঙ যথলও চঙচনলয় যনয়। 

৬৫২ চচচযলত অদন লয বয়াফ চিওান্ড খলি। যালত এয চিসু্ফচরঙ্গ াকলযয চদলও ঙলুি মায় অয 

চদলন াকয যথলও যধাৌঁয়া ঈিলত যদঔা মায়। এ ফঙয ভুয়াম ভুরওরু অযাপলও প্রচতত ওলয চনলচআ ুরতান 

চললফ অত্মপ্রওা ওলয। 

৬৫৪ চচচযলত ভচদনা যীলপ বয়াফ চিওান্ড খলি। অফু াভা ফলরন, ভচদনা যীপ যথলও অভালদয 

ওালঙ এ ভলভৃ এওচি চঘচি অল যম, চাভাচদঈর অচঔয ভালয ৩ তাচযঔ ভঙ্গরফায যালত ফজ্রালতয চফওি 

অয়াচ যানায য চওঙকু্ষন য য বচূভওম্প লতআ থালও। ৫ তাচযঔ মৃন্ত এ বূওম্পন নবুূত য়। 

এযয ক্ত াথুলয মভীলন অয নদীয াল বয়ংওয অগুন প্রজ্বচরত লয় ঈলি। অভযা ভচদনা যীলপ 

চঙরাভ। ভলন লরা, অভালদয ালআ যওাথা যমন অগুন ধলযলঙ। অভযা যদঔরাভ, এওচি াাে অগুন 

লয় তা ঘাযচদলও ঙচেলয় েলরা। বফনগুলরা জ্বলর ঈিলরা। ভিাফাী এ অলরায তীব্রতা যদঔলত ায়। 

যরালওযা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ভামায যীলপ এল ভলফত য় অয তাফা-

আচতর কপায েলত থালও। এ ফস্থা এও ভালয যফী ভয় ধলয ফযাত চঙর। 

মাাচফ ফলরলঙনঃ ভচদনা যীলপ চিওালন্ডয খিনাচি ংঔয  কচণত যরালওয াক্ষয প্রদালন প্রভাচণত, এ 

চফললয় লন্দলয যওান ফওাআ যনআ। এ চিওালন্ডয চফললয় যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লাভ 

ফলরচঙলরন, ‚ফযায ঈিগুলরায কদৃান যদঔা মালফ “  এভন চিওান্ড চচালম না য়া মৃন্ত চওয়াভত লফ 

না।‛ মাযা য ভয় ফযায় চঙর তালদয চধওাংযাআ ফলরলঙন যম, যালত ভচদনায যআ তীব্র অগুলনয 

অলরালত ফযায ঈিগুলরায কদৃান যদঔা চকলয়চঙলরা।    

৬৫৫ চচচযলত চভয ুরতান অর ভুয়াম অয়লফকলও তায স্ত্রী াচরুদ দায তযা ওলয। এযয তায যঙলর 

অর ভানুয তঔলত অলযাণ ওলয। 

এযআ ভলধয তাতাচযলদয চফৃঙ্খরায অগুন ঘাযচদলও ঙচেলয় লে। ঔরীপা অয তায ভন্ত্রী চযলদ প্রচালদয 

চফললয় ঈদাীন লয় লেন। ভুচরভ াম্রালচযয চবপ্ত ঈচময অব্বাীয় যাচত্ব ধ্বংলয কবীয লেমলন্ত্রয 

পাৌঁদ াতায় অয ঈভাআয়া যাচত্ব প্রফতলৃনয স্বে যদলঔ। য তাতাচযলদয ালথ যকালন অৌঁতাত ওলয। য 

ঔরীপালও বুর যাভৃ চদলয় ঈম্মালও চফভ্রান্ত ওলয যপলর। ঔরীপা তায যাভলৃ তাতাচযলদয যদ যফযা 

অয ম্মান প্রদান ওলযন। তায যাভলৃ ঔরীপা সনয যা ওলযন। ঈচময অরওাভী ওর চযলফ  

চযচস্থচত চনয়ন্ত্রলণ যনয়ায য ফাকদাদ দঔলরয অহ্বান চানায়। এ প্রচতশ্রুচত গ্রলণয লত ৃ-  য লফ 

ফাদা’য নালয়ফ। 
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তাতাচযলদয ংচক্ষপ্ত চফফযণ 

ভুচপও অফদুর রচতপ চরলঔলঙনঃ বাযলতয াশৃ্বফতীৃ যদলয যরাও য়ায় তাতাচযলদয বালা লনওিাআ 

বাযতীয়লদয বালায ালথ াদৃযূণ ৃচঙর। তাতায যথলও ভিা ঘায ভালয থ। তাতাযযা তওুৃীলদয ভলতা 

ঘো যঘাযা, প্রতর  ফুও, াতরা যওাভয অয ফাদাভী যলগয যরাও চঙর। এযা দ্রুততায ালথ চনলচলদয 

চবভত তলুর ধযলতা অয চক্ষপ্রতায ালথ ঘরালপযা ওযলতা। চবনলদলয ংফাদ তাযা যলয় যমলতা, চওন্তু 

তালদয যালচযয যওান ঔফয যওঈ চালনালত াযলতা না, ওাযন তালদয যালচয চবনলদী গুপ্তঘলযয ংঔযা চঙর 

ঔুফআ নকণয। মায পলর যঔালন লচআ চযচঘত যরাওলদয নাক্ত ওযা যমলতা।  

এযা যওান মুলদ্ধ যকলর চনলচলদয আিায ওথা ওাঈলও চানালতা না, যকান ওলয যাঔলতা। তাযা িাৎ 

তচওৃতবালফ অক্রভণ ঘারালতা, যরালওযা তালদয াভরা যিয যলতা মঔন তাযা যভয় ঙচেলয় েলতা। 

তালদয যওান চাচ এ ওথা চফশ্বা ওযলতা না যম, য ত্রুয ালত ফন্দী লত ালয। তালদয এ প্রফর 

অত্মচফশ্বালয ওাযলণ ত্রুযা তালদয াভলন যথলও যওান চদলওআ াচরলয় যমলত াযলতা না। তাযা ত্রুলদয 

ওর থ ফি ওলয চদলতা। তালদয নাযীযা তালদয ালথ রোআ ওযলতা। তাযা চ অয তীয ঘারনায় 

ুরুললদয যথলও ওভ যমলতা না। তাযা ওর প্রাণীয যকাত যঔলতা, যওান চফললয় তালদয ফাঙচফঘায চঙর না। 

চনচফৃঘালয তাযা অফার ফৃদ্ধফচণতা তযা ওযলতা, তযামলে তাযা যওান প্রওায ঙাে চদলতা না। তাযা ফংলয 

য ফং ভানুল তযা ওযলতা এওচি ম্প্রদায়লও ভলূর ধ্বং ওযায চনয। তালদয আিাআ চঙর চৃথফীলও 

ধ্বং ওলয যপরা, ম্পদ  যাচত্ব দঔর তালদয আিা চঙর না। 

চওঙ ুফণৃনাওাযীয চফফযণ লি, তাতাচযলদয চনদ চঙর ঘীনা াম্রালচযয ালথ ম্পকৃ্ত। তৎওারীন মুলক তাযা 

চচঙ্গ, াভয  ধযাওে ওাযী চললফ প্রচদ্ধ চঙর। তালদয অত্মপ্রওালয খিনাচি এভন “   

চফার ঘীনা াম্রাচযচি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঙয়চি যাচয চনলয় কচিত লয়চঙর। এআ ঙয় যালচযয এওআ ফাদা চঙর, তায 

নাভ আরওালন অওফয। য চতভকাচ লয ফফা ওযলতা। ভুচরভ চাালনয ভলতা তায ঙয়চি যালচযয 

ঙয়চন নালয়লফয ভধয যথলও এওচলনয নাভ দু ঔান “  যম যঘচঙ্গ ঔালনয পপুুলও চফলয় ওলযচঙলরা। দু ঔান 

ভাযা মায়ায য যঘচঙ্গ ঔান চওরু ঔানলও চনলয় তায পপুুলও যদঔলত মায়। তায পপুু চওরু ঔানলও 

চানায়, দু ঔালনয যওান ন্তান যনআ। এচনয যঘচঙ্গ ঔান তঔলত অলযাণ ওরুও। পলর য ভনলদ 

ঈলফন ওলয অয তায চয়ওতৃ চনদগুলরা এয ালথ এওীবূত ওলয যপলর। এযয চফার ঈায 

াভগ্রী ওলয়ওচন দূত ওতৃওৃ য আরওালন অওফযলও চফলয়চি ফচত ওলয।  

এ ংফাদ যলয় আরওালন অওফয কচৃন ওলয ঈিলরা। তায নুলভাদন ঙাো যঘচঙ্গ ঔালনয তঔত গ্রলণয 

চফলয়চি তালও চক্ষপ্ত ওলয যতালর। ঈলেৌওন চললফ ািালনা যঘচঙ্গ ঔালনয যখাোগুলরা অয দূতলদয য 

তযা ওলয। ঔফয যলয় যঘচঙ্গ ঔান অয চওরু ঔান আরওালন অওফলযয চফরুলদ্ধ থ ওলয স্ত্র ালত তলুর 

যনয়। ওর তাতাচয তালদয তাওা তলর এল ভলফত য়। তালদয চক্তভত্তা  সনয ংঔযা ক্রভান্বলয় ফৃচদ্ধ 
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যলত থালও। আরওালন অওফয তালদয দুদভৃনীয় প্রতা যদলঔ চফঘচরত লয় ঈলি। যরাও াচিলয় য তালদয 

াচলয় যদয়। চওন্তু যওান ওাচ র না।  

ফললল ঈবলয় ভুলঔাভুচঔ দাৌঁোয়। প্রঘণ্ড তীব্রতায ালথ শুরু য় ভযণণ রোআ। লনও প্রাণাচন  

যক্তালতয য আরওালন অওফয যাচচত য়। যঘচঙ্গ ঔান অয চওরু ঔান তায যকািা াম্রাচয দানত 

ওলয যনয়। তালদয প্রবাফ  প্রচতচত্ত যফলে মায়। যঘচঙ্গ ঔান  চওরু ঔান ঈবলয় াম্রাচয চযঘারনা 

ওযলত থালও। এযয তাযা ঘীলনয াওু য লস্ত্রয ভুলঔ দঔর ওলয যনয়। এযআ ভলধয চওরু ঔান ভাযা 

যকলর তায যঙলর তায স্থালন অল। প্রথলভ যওৌলর তাযা চক্ত দুফৃর ওযায য াভরা ঘাচরলয় তালও তযা 

ওলয অয যঘচঙ্গ ঔান এওিত্র চধচতলত চযণত য়। তাতাচযযা প্রথভ যথলওআ তালও চনচফে ঙ্গ চদলয় 

অচঙলরা। তাযা যঘচঙ্গ ঔালনয বীলণ অনকুতযীর চঙর। তাযা তালও অল্লা বাফলত ফল। তাযা অনুকলতযয 

ীভানা যচযলয় তায তালফদাচয ওযলত থালও। 

৬০৬ চচচযলত যঘচঙ্গ ঔান ফৃপ্রথভ চনচ যাচয যথলও ভাভাচরলও তযও, পাযকানা অয ঔুযাালনয 

ানওতাৃ ঔায়াচযচভ া ভুাম্মাদ চফন ত এয ঈয াভরা ঘারায়, মায চফফযণ ূলফৃ চফধৃত লয়লঙ। 

ঔাাচযচভ া লনও ফে ফাদা’য ালথ রোআ ওলয চফচয় চঙচনলয় এলনচঙলরা। চওন্তু তাতাচযলদয তায 

যালচযয চদলও অলত যদলঔ ভযওন্দ াচরলয় মায়।  

৬১৫ চচচযলত তাতাচযযা চফচবন্ন চনলদ ফযাও রুিতযাচ ওলয। এযয যঘচঙ্গ ঔান চফুর ঈলেৌওন 

িায ঔাাচযচভ া এয ওালঙ দূত ািায়। দূত চকলয় ঔাাচযচভ ালও ফরলরা, আরওালন অমভ 

(লঘচঙ্গ ঔান) অনালও ারাভ চাচনলয়লঙ অয ফলরলঙ -  অচন অভায ান- ওত, প্রবাফ- প্রচতচত্ত  

ভমৃাদা ম্পলওৃ চালনন। অভালদয ভালছ অলালওাচভতায ওরযাণ অচভ যদঔলত াচি। তাআ অভালদয ভলধয 

ুনঃচভরলনয চি য়া প্রলয়াচন। অচন অভায ওালঙ অভায অরাদ লক্ষা চপ্রয়। অচন ফ চফললয় 

চঘন্তাভুক্ত থাওলত ালযন। অচন চালনন অচভ যকািা ঘীন দঔর ওলয চনলয়চঙ। যঔালন চাী অয যখাোয 

যওান খািচত যনআ। যঔালন যলয়লঙ স্বণৃ  যযৌলযয ঔচন। ওর চচচনলয ভাচরও য়ায ওাযলণ ঘীনা 

যরালওযা নয যদলয ালথ যদাচতর  ালত না। মচদ বালরা ভলন ওলযন, তলফ ফিুলত্বয থ গ্রণ ওরুন অয 

দানত যাচযগুলরালত ফযফায়ীলদয ফালধ মাতায়ালতয নুভচত চদন। 

ঔাাচযমভ া তায প্রতর াফ গ্রণ ওযায় যঘচঙ্গ ঔান অনচন্দত য়। চিলত্রয ক্ষভতাফলর ফযফায়ীলদয 

স্বাধীনতা এল মায়। এ চভত্রতা লনও চদন মৃন্ত িুি চঙর। 

ঔাাচযমভ া এয ভাভা ভাযান নাায, মায চফ াচায শ্বালযাী চঙর, তায চনলদ ফস্থানযত ঘীনা 

ফযফায়ীলদয ভতকচত চনযক্ষন ওলয ঔাাচযমভ ালও এ ভলভৃ ত্র চরঔলরা যম, যঘচঙ্গ ঔালনয যদ যথলও 

অভায লযয অকত যরালওযা যাাও- অালও ফযফায়ী, চওন্তু তালদয ঈলদ্দয গুপ্তঘযফৃচত্ত। যতাভায 

নুভচত যলর তালদযলও যঘালঔ যঘালঔ যাঔলফা। 
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ঔাাচযমভ া তালও াফধানতা ফরম্বলনয যাভৃ যদয়। চওন্তু য তালদযলও ফন্দী ওলয অয তালদয ম্পদ 

চঙচনলয় যনয়। যঘচঙ্গ ঔান ংফাদ যলয় ালথ ালথ দূত াচিলয় ঔাাচযমভ ালও চাচনলয় চদলরা -  অচন 

প্রথলভ ফযফায়ীলদয স্বাধীনতা চদলয়চঙলরন, এযয এ ফযাালয যওৌলরয পাৌঁদ াতলরন। প্রচতচি ফস্থায় 

যওৌর বালরা নয়, অয মঔন তা লফ ভুচরভ ফাদা ওতৃওৃ, তঔন যিা লফ ঔুফআ রচাচনও। অনায 

ভাভা মা ওলযলঙ য ম্পলওৃ অচন না চালনালর অয মচদ য অনায নুভচত ঙাো এ ওাচ ওলয থালও, 

তলফ তালও অভায ালত যঙলে চদন। নালর অভায তলরায়ায অনালও মা যদঔালফ তা অনায চানা নয়। 

এ ওথা শুলন ঔাাচযচভ া এয সঘতনয যরা ায় অয দারুন চফঘচরত লয় লয। য তচেখচে ওলয যঘচঙ্গ 

ঔালনয দূতলদয তযা ওলয, এয পরাপর য় বয়ংওয। দুলতয এও যপাৌঁিা যলক্তয চযফলত ৃফআলয় যদয়া য় 

ভুরভানলদয এও াকয যক্ত। যঘচঙ্গ ঔান নলনয যধলয় অল। তাযা ঔুলনয যনায় াকর লয় চীহুন 

াকয াচয চদলয় াভদান লয যৌৌঁলঙ। তাতাচযলদয বলয় য াভদালনয ফুরুলচ অেয় যনয়। তাতাচযযা 

তালও যখযা ওলয যপলর অয এলও এলও তায ফ াথীলদয তযা ওলয। ঔাাচযচভ া এওা যওান যওভ 

চীফন চনলয় াকয াচে চদলয় দ্বীল াচরলয় মায়। যঔালন য ুস্থ লয় লে। চনচৃন দ্বীল াামযওাযীয 

বালফ য ভাযা মায়। তায ালথ যলনয মা ওাে চঙর, যগুলরাআ য় যায ওাপন অয এগুলরা চেলয়আ 

তালও ৬১৭ চচচযলত যঔালনআ দাপন ওযা য়। তায ওর যাচয তাতাচযযা দঔর ওলয যনয়। 

চরফত আফলন চামী ফলরলঙনঃ ৬১৫ চচচযলত তাতাচযযা ফৃপ্রথভ ভাযাঈন নাায লয অত্মপ্রওা 

ওলয অয ফুঔাযা  ভযওন্দ দঔর ওলয যনয়। এয চধফাীলদয তযা ওলয, এযয ঔাাচযমভ ালও 

ফরুদ্ধ ওলয যপলর। এযয াকয ায লয় যঘচঙ্গ ঔান ঔুযাান রুি ওলয অয যঔালন ফযাও তযামে 

ঘারায়। 

আফলন অচয স্বযচঘত অর ওাচভর আচতা গ্রলে চরলঔলঙন, এআ যক্তাকর তাতাযলদয নাযওীয় 

সঘাচওতায দৃষ্টান্ত ৃচথফীয আচতাল চদ্বতীয়। দুচনয়ায যওালনা ৃচষ্টয াভলন এভন ভুীফত অয ওঔলনাআ 

অল চন, চফললত ভুরভানলদয াভলন যতা নয়- আ। মচদ যওঈ এ ওথা ফলর -  অফভানওার যথলও অচ 

মৃন্ত এলতা ভুীফত অয ওঔলনাআ অলচন, তলফ তা লফ ম্পূণৃ চিও। ঐচতাচওকণ তালদয দৃষ্টান্ত য 

ওযলত ক্ষভ। 

ঐচতাচওকণ ফাআতরু ভওুাচদ্দল ফঔত নয ওতৃৃও ফচন আযাআলরয ঈয চনমৃাতনলও চধও ফফৃয চললফ 

গুরুত্ব চদলয় থালওন। চওন্তু এআ চবপ্ত যঘচঙ্গ ঔান ওতৃৃও ভুরভানকণ তযাঘাচযত য়ায ভাত্রা ফঔত 

নলযয চুরুলভয যঘলয় যওান ংল ওভ নয়। ফঔত নয ওতৃৃও ফাআতরু ভওুাচদ্দলয খিনা অয যঘচঙ্গ ঔালনয 

ালত ভুরভানলদয চনমৃাতন চবন্ন চঙর না। ভুরভানযা তালদয যদলআ এআ চবপ্ত যরাওচিয দ্বাযা 

তযাঘাচযত য় অয তায ালত মলতা ভুরভান চনত য়, ফঔত নলযয ালত তলতা ফচন আযাআর চনত 

য়চন। এ দুবৃাকযচি এওচি চিসু্ফচরঙ্গ, মা ফৃচদ্ধ যলতআ থালও অয িলনৃলডালত রূ যনয়। তাতাচযযা চঙর 

এভন এও ছলো ায়া, মা ঔুফআ চক্ষপ্রতায ালথ ফআলয় যফোলতা। তাযা ঘীন যথলও যফচযলয় তুওৃীতর ালনয 

ওাঅয, াকযীও আতযাচদ য ধ্বং ওলয ফুঔাযা  ভযওন্দ এল যৌৌঁলঙ। তাযা যঔালন রুিতযাচ ওলয। 
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এযয তালদয ভধয যথলও চওঙ ুংঔযও ঔুযাালন চকলয় যঔালন তাযা ধংপষ্  তযায পর স্বাক্ষয যযলঔ 

মায় অয াভদান লয চকলয় রুি, ধ্বং  তযায যাচয ওালয়ভ ওলয। এযয আযাও ীভালন্ত ানা চদলয় 

অমাযফাআচালন মাত্রা ওলয। এয াশৃ্বফতীৃ ঞ্চরগুলরালত তাযা চনদারুন চনষু্ঠযতায চঘহ্ন যযলঔ মায়। এওআ 

ফঙলয তাযা ফচণৃত ওর যাচয ভাচিয ালথ চভচলয় যদয়। আচতাল মায দৃষ্টান্ত লনও ওভ। 

তাতাচযযা অমাযফাআচালনা যথলও দয ফনদ, চযায়া, রান, চরওম, চওপচালনা, কচনী, চচচতর ান, ওাযভান 

প্রবৃচত য এলওয য এও ধ্বংতূর ল চযণত ওলয। মায নচচয আচতালয াতায় ঔুৌঁলচ ায়া মালফ না। 

ফাদা আচস্কন্দায দুচনয়ায চধওাং বূঔণ্ড ান ওযলতা। য তাতাচযলদয চক্ষপ্রতায তুরনায় চঙর চত 

নকণয। ফাদা আচস্কন্দালযয দঔরওৃত যাচযগুলরালত প্রবুত্ব প্রচতষ্ঠায ভয় যরলকচঙর ওভলক্ষ দ ফঙয। অয 

ফাদা আচস্কন্দায যাচয চয় ওযলত চকলয় শুধু তযা  ধ্বংলয থলওআ যফলঙ যনয়চন, চক্ত প্রদৃন ঙাো 

য ফহু যাচয চয় ওলযলঙন। লনও চনলদ তায তলরায়ায ফচন অদলভয ঔুলন যচিত য়চন। ক্ষান্তলয, 

যঘচঙ্গ ঔান এও ফঙলযআ যলক্তয াকয ফআলয় চদলয় ওর যাচয চয় ওলয অয যাচযগুলরালত বীচতয ঞ্চায 

খিায়। মুদ্ধচলয়য যক্ষলত্র তালদয যওান াাময  যলদয প্রলয়াচন চঙর না। ওালর ঈচদত ূমৃলও তাযা 

চচদা ওযলতা, এিা চঙর তালদয ধভৃীয় যীচতনীচত। তালদয ওালঙ যওান চচচন াযাভ চঙর না। ওর প্রাণী, 

এভনচও ভানুললয যকাত  তাযা যঔলতা। তালদয ভলধয যওান চফলয়য ফযফস্থা চঙর না। এওচন নাযী ওলয়ওচন 

ুরুললও ন্তুষ্ট যাঔলতা। 

৬৫৬ চচচযলত ারাওু ঔান দুআ রাঔ সনয চনলয় ফাকদাদ অক্রভণ ওলয। ঔরীপায সনযযা তায যভাওাচফরায় 

ফযথৃ য়ায় রুলিযায দর ১০আ ভুাযযলভ ফাকদালদ প্রলফ ওলয। ঔরীপা ভুতাচলভয চবপ্ত ঈচময 

ঔরীপালও তাতাচযলদয ালথ চি ওযায যাভৃ চদলয় ফরলরা, ‚অনায চাারাযযা তাতাচযলদয ালথ 

চকলয় চভচরত লয়লঙ। অচভ তালদয ালথ যরাও ভাধযলভ চিয অলরাঘনা ওযচঙ।‛ এ ওথা ফলর চফশ্বাখাতও 

ঈচময চনলচআ তালদয ওালঙ চকলয় চনলচয চনযাত্তা রালবয চফলয়চি চনচশ্চত ওলয ঔরীপায ওালঙ চপলয এল 

ফরলরা, ‚তাতাযলদয ফাদা চনলচয যভলয়লও অনায যঙলর অভীয অফু ফওলযয ালথ চফলয় চদলত ঘায়। 

তায আিা, অচন চঔরাপলত চধচষ্ঠত থাওুন। ারচুওলদয ভলতা নালয়লফ ারতানালতয দ চনলয় তাযা 

চপলয যমলত ঘায়। তালদযলও ন্তুষ্ট ওযাআ ভঙ্গরচনও। এঙাো ভুরভানলদয যক্তাত এোলনায অয যওালনাআ 

থ  ো যনআ। এযলয অনায আঔচতয়ায অলঙ, অচন মা আিা ওযলত ালযন। তলফ ারাওু ঔালনয 

ওালঙ মায়ায এিাআ ুফণৃ ুলমাক।‛ এ ওথা শুলন ঔরীপা যকািা বাদফকৃ চনলয় ারাওু ঔালনয ওালঙ চকলয় 

এওচি তাফুয ভলধয ওলরয ালথ ফলন।  

এচদলও ঔরীপায ঈচময অলকআ যৌৌঁলঙচঙলরা। য চিত্র প্রস্তুত ওযায চনয ফৃপ্রথভ রাভা  পুওাালদয 

অফান চানায়। তাযা যঔালন যৌৌঁঙাভাত্র তালদয কদৃান ঈচেলয় যদয়া য়। এযয ভুচরভ ঈম্মা’য এওচি 

প্রচতচনচধ দরলও চবন্ন যওৌলর যডলও এলন তালদযলও তযা ওযা য়। এবালফ মঔন ওর রাভা, ঈভাযা 

অয ঈচ্চদস্থ ওভৃওতাৃফৃন্দলও যল ওযায য যাতর া চযস্কায লয় মায়, নযচঘা তাতাচযলদয তযফাচযগুলরা 

ঔাভুক্ত লয় ছরল ঈলি, ৃচষ্ট য় যলক্তয াকয। রাকাতায ঘচল্ল দ্বীন তালদয তলরায়াযগুলরা ঔাফদ্ধ 
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য়চন। রক্ষ রক্ষ অদভ ন্তালনয চীফন প্রদী চনলব মায়, মাযা ওু ফা োত স্থালন রুচওলয় চঙর, এওভাত্র 

তাযাআ প্রালণ যক্ষা ায়। অয বাকয চফেচম্বত ায় ঔরীপা ধািা  রাচথ যঔলত যঔলতআ আলন্তওার ওলযন। 

মাাচফ ফলরলঙন, অভায ভলত যফঘাযা ভু তাচলভয বালকয দাপন যচালিচন। তায ালথ তায লনও অরাদ 

অয অত্মীয়- চযচন চনত য়। অফায ওাঈলও ওাঈলও তাযা ফন্দী ওলয চনলয় মায়। এয অলক এভন 

পযাাদ ভুরভানলদয বালকয অয ওঔলনা অলচন। চফশ্বাখাতও ঈচময ঘক্রান্ত ওলয পর য়চন। য 

তাতাচযলদয ালত রাচঞ্চত য়। এ খিনায চওঙ ুচদন লযআ ভৃতুয এল ঈচমযলও চনলয় মায়। ওচফকণ ফাকদাদ 

ম্পলওৃ লনও যাওকাথা যঘনা ওলযলঙন। 

ফাকদালদ চিত ফৃলল ঔুতফাচি ঔতীফ ালফ এবালফ শুরু ওলযচঙলরন “ ওর প্রংা যআ প্রচতারলওয, 

চমচন ভচফুত আভাযত ধ্বং ওলয চদলয়লঙন, চমচন যফাীয ভূলরাৎািলনয পযভান চাচয ওলযলঙন অয 

অচ মৃন্ত চমচন তলরায়ায ঔাফদ্ধ ওলযনচন। 

ারাওু ঔান ফাকদালদ তযামে ঘারালনায য আযালও তায নালয়ফ ভলনানীত ওলয। অরী (যাঃ) এয চযফায 

যথলও ওাঈলও ঔরীপা ভলনানয়ন চনলয় চদলত আফলন অরওাভী ফযথৃ য়। তাতাচযযা তালও ওওুুলযয ভলতা ধভও 

চদলয় থাচভলয় যদয়। অদনা যকারালভয ভলতা য তালদয ালথ চভলর থাওা ফস্থায় ভাযা মায়। অল্লা যমন এ 

ওভফঔলতয ঈয যভ না ওলযন অয এ চনভওাযালভয গুনা যমন ক্ষভা না ওলযন। 

এযয ারাওু ঔান দালভলওয ানওতাৃ নাচলযয ওালঙ যয চতনচি চঘচি াচিলয় তায অনুকতয ওযায 

চনলদৃ যদয়। 

৬৫৭ চচচযয প্রাযলি ৃচথফী ঔরীপায ানভুক্ত চঙর। য ভয় তাতাযযা অচভদ লযয চদলও ধাচফত য়। 

তঔন চভলযয ানওতাৃ অর ভানুয অরী চফন ভাঅম ফয়ল লনও যঙাি। তালও চযঘাচরত ওযলতা তায 

ফাফায যকারাভ অভীয াআপুচদ্দন ওতনরু ভাঅমী, ুরতান ওাভারুদ্দীন অচদভী তাতাচযলদয প্রচতত ওযায 

চনয  অভীয াআপচুদ্দলনয াাময ঘাআলর য ওর ঈভাযা অয ঈচ্চদস্থ ওভওৃতাৃলদয ভলফত ওলয। 

যঔালন ায়ঔ অমুদ্দীন চফন অবু্দ ারাভ ঈচস্থত চঙলরন। তায ওালঙ পলতায়া ঘায়া লর চতচন 

ফরলরন, ‚দুভন অক্রভণ ওযলর তা প্রচতত ওযা ৃচথফীয ফায চনয য়াচচফ। এ যক্ষলত্র চনাধাযলণয 

যণপ্রস্তুচতয চনয ফাআতরু ভার ূনয ওলয যদয়া সফধ। এ চনয ঈন্নত ভালনয যখাো, স্ত্র ভযাভগ্রী 

যওনা যমলত ালয। এলক্ষলত্র যতাভযা অয চনাধাযণ এওআ ফযাফয। যপৌচলদয ওালঙ যওান যদ না থাওায় 

তা চনাধাযলণয ওাঙ যথলও ম্পদ গ্রণ ওযায় যওান ক্ষচত যনআ।‛ 

এয ওলয়ওচদন য অভীয াআপুচদ্দন রাভালদয ওালঙ ফরলরা, ‚এ ভুূলত ৃফাদা যতা চশু লয় অলঙন। 

তাঙাো চতচন ঔুফআ রিাীর। পলর এঔন এওচন াী  চনবৃীও ফাদা’য তঔলত অলযাণ ওযা 

প্রলয়াচন, চমচন চচাদ ওযলফন।‛ অভীয াআপুদ্দীনআ ফললল ফাদা ভলনানীত য়। য অর ভরুওরু 

ভুমাপপয ঈাচধ ধাযণ ওলয। 
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৬৫৮ চচচযয শুরু চদলও যওান ঔরীপা চনধৃাচযত য়চন। তাতাযযা যপাযাত নদী াচে চদলয় রফ লয এল 

ফযাও কণতযা ঘারায়। এযয তাযা দালভলও মায়। এচদলও তাতাচযলদয যভাওাচফরা ওযায চনয াফান 

ভাল চভযী সনযযা এচকলয় যকলর অর ভূরওরু ভুমাপপয নলনয এচকলয় মায়। তায চা ারালযয 

নাভ রুওনদ্দীন চফফয। য ভয় তাতাচযযা চারুত নদীয ঈয চঙর। ৬৫৮ চচচযয যভমান ভালয লনলযা 

তাচযঔ শুক্রফালয ঈবয় ফাচনীলত তভুরু রোআ য়। এলত তাতাচযযা যাচচত অয ভুরভানকণ চফচচত য়। 

এ মুলদ্ধ লনও তাতায সনয চনত য়। অয ফাচওযা াচরলয় চকলয় চীফন যক্ষা ওলয। অর ভুমাপপয 

দালভলও ফস্থান ওযচঙলরন। তায ওালঙ এ চফচয় ংফাদ যৌৌঁঙালনা য়, চনতায দর অনলন্দ যনলঘ ঈলি। 

যরালওযা ভুমাপপলযয চনয দুয়া ওলয অয তালও বারফালত থালও। চাারায রুওনুচদ্দন চফফয 

তাতাচযলদয ঘাদ্ধাফন ওলয। তালদযলও রফ আতযাচদ য যথলও যফয ওলয না যদয়া মৃন্ত ভুচরভ 

চাারায তালদয ধায়া ওযলতআ থালও। 

ুরতান ভুমাপপয রুওনচুদ্দন চফফযলও এ চফচয় চঙচনলয় অনায চনয রফ য প্রদালনয য়াদা 

ওলযচঙলরা, চওন্তু ওামৃচচদ্ধয য চনয়যত চযফতনৃ য়। এ ঔফয চফফয চানায য তায ফযচথত য়ায 

চফলয়চি স্বাবাচফও চওঙ ুনয়। তাতাচযলদয ফচষ্টাং ঈৎঔাত ওযায চনয ভুমাপপয রলফ মায়। চদ্ধান্ত 

চযফতলৃনয পলর চফফযলয চফলণ্ণতা অয তায চফরুদ্ধাঘযলণয ওথা চালনালত যলয য থ চযফতনৃ ওলয 

চভলয ঘলর মায় অয ঔুফআ যকানবালফ চফফযলয চফরুলদ্ধ লেমন্ত্র ওযলত রালক। এচদলও চফফয চভলয 

অল। ঈবলয় চনচ চনচ চতাওাঙ্ক্ষীলদয ালথ চযচস্থচত চনলয় অলরাঘনা ওযলত থালও।  

ফললল ৬৫৮ চচচযয চমরওদ ভালয যলালরা তাচযলঔ অভীয ঈভাযালদয ভথৃন চনলয় চফফয ভুমাপপযলও 

তযা ওলয। য অর ভুরওুর ওাচয ঈাচধ ধাযণ ওলয তঔলত অলযাণ ওলয। ভুমাপপয তায ানাভলর যম 

তযাঘায ওলযলঙ, য তায ফান খিায়। য মীনুর চভল্লাত য়া দ্বীন আফলন মুফাআযলও ঈচময ভলনানীত 

ওলয। ুলমাক ফুলছ ঈচময এওচদন চফফযলও ফরলরা, ‚অর ওাচয ঈাচধ ধাযণওাযী যওান ফাদা 

পরওাভ য়চন, তাআ এ ঈাচধ চযফতনৃ ওযাআ যেয়। যদঔুন, অর ওাচয চফন অর ভুতামদ এ ঈাচধ 

ধাযণ ওলযচঙলরা। চওঙচুদন য তালও ক্ষভতাঘুযত ওলয তায যঘাঔ দুলিা ঈলে যপরা য়। যভৌুলরয 

ানওতাৃ অর ওাচয ঈাচধ ধাযণ ওলযচঙলরা, তালও চফল ঔায়ালনা য়।‛ এ ওথা শুলন য ওাচয 

ঈাচধয চযফলত ৃমাচয ঈাচধ ধাযণ ওলয। 

ফলৃচযক্রভায় ৬৫৯ চচচয অল। ৃচথফীলত তঔলনা যওান ঔরীপা চঙর না। যমফ ভা মৃন্ত দুচনয়ায় 

ঔরীপায ান ভুক্ত চঙর। ফললল ালে চতন ফঙয য চঔরাপত ফযফস্থা ূনয থাওায য চভলয 

ভুতানচলযয চঔরাপত ওালয়ভ য়। এয চফফযণ অভযা াভলন য ওযলফা। 

ঔরীপা ভুতাচলভয ানাভলর যমওর রাভালয় যওযাভকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  ালপচ 

তাচওঈচদ্দন াচযপীনী, ালপচ অফুর ওাচভ চফন অর তায়চরান, ানাচপ ভামালফয ম্মাচনত ফযচক্তত্ব 

াভুর অআম্মা অর ওচুদৃ, ায়ঔ তচওঈচদ্দন চফন ারা, বাাচফদ  ঐচতাচও ালপচ ভচুফুচদ্দন চফন 

ফুঔায, ভুনতাচঔফুদ্দীন, নাহুচদফ আফলন আঅআ, দানীর অফুর হুিাচ অর অওাযী, নাহুচফ অফু অরী 
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াযচফনী, আফলন ফায়তায, আভাভ অল্লাভা চারারুদ্দীন অর াচচফ, অফুর াান চফন চদফা, তাচযঔুর নুাত 

গ্রেওায ওাপীতী, অপমারুদ্দীন, ালপচ আঈুপ চফন ঔরীর, ফাায চফনতুর হুভায়যী, চাভার চফন 

ঈভযায়ান, গ্রেওায যযচা, ভাঅনী, ফয়ান, আমামুর ওুযঅন প্রবচৃত গ্রলেয যরঔও ওাভার অফদুর লদ 

চমভলরওাযী, ভচদ চফন তাআচভয়া, ভাযাতু মাভান ফআলয়য যরঔও আঈুপ ফত আফলন চামী আফলন ফাচত 

াপী, াললফ তাপীয অফুর পচর অর ভযী প্রভুঔ। 

চঔরাপত ূনয ভলয়য ভলধয মাযা আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “ মাওী অফদুর অমীভ অর ভনুাযী, ায়ঔ 

অফুর াান ামরী, ায়ঔ তলয়পা, শুফাতরু ভাওযী, অ াচতফা গ্রলেয ফযাঔযাওায পাী, ওচফ াদুদ্দীন, 

ওচফ যযী, যপষ্লনয ঐচতাচও আফনুর অফায প্রভুঔ। 
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অর ভুতানচয চফল্লা অভাদ 

 

অর ভুতানচয চফল্লা অভাদ অফুর ওাচভ চফন মাচয চফন চফ অভচযল্লা অফু নয ভুাম্মাদ চফন নয 

চরদ্দীচনল্লা অভাদ।  

ায়ঔ ওুতুফুদ্দীন ফলরলঙনঃ অর ভুতানচয চফল্লা ফাকদালদ ফন্দী চঙলরন। তাতাচযলদয চপতনায ভয় 

চচন্দানঔানা যথলও াচরলয় চশ্চভ আযালও ঘলর মান। চফফয ুরতান য়ায য চতচন ফনু চভাচয যকালত্রয 

দচন প্রচতচনচধ চনলয় ুরতালনয ওালঙ অলন। ুরতান চফঘাযও  ঈঘদস্থ ওভওৃতাৃলদয চনলয় তালও 

স্বাকত চাচনলয় ওায়লযালত চনলয় অল। প্রধান চফঘাযচত তাচুদ্দীন চফন চফনতুর আঅম তায ফং যম্পযা 

ালফত ওলযন।  

৬৫৯ চচচযয যচফ ভালয যতলযা তাচযলঔ ফৃপ্রথভ ুরতান তায ালত চঔরাপলতয ফাআয়াত ওলয। এযয 

প্রধান চফঘাযচত তাচুচদ্দন, এযয ায়ঔ অমুদ্দীন চফন অবু্দ ারাভ, চবচাত ফযচক্তফকৃ, এযয যালষ্ট্রয 

ঈচ্চদস্থ ওভওৃতাৃফৃন্দ এফং এযয এলও এলও ওলরআ তায ালত ফাআয়াত ওলয।  

তায নালভ যঔাচদত ভুদ্রা ঘারু য় অয তায নালভ ঔুৎফা াি শুরু য়। চতচন তায বাআলয়য ঈাচধ অর 

ভুতানচয ধাযণ ওলযন। চনকন তায প্রচত ন্তুষ্ট য়।  

চতচন চভুায চদন যবামাত্রায ভাধযলভ যখাোয় ঘলে চালভ ভচচলদ চকলয় চভম্বলয দাৌঁচেলয় ঔুৎফা াি ওযলতন। 

চতচন ঔুৎফায ভলধয ফৃপ্রথভ ফনু অব্বালয ভমৃাদা অয যেষ্ঠলত্বয চফফযণ চদলয় ুরতান অয ওর 

ভুরভালনয চনয দুয়া ওযলতন। এযয নাভাম োলতন, নাভালময য ুযালনা যীচত নুমায়ী ুরতানলও 

চঔরঅত প্রদান ওযলতন। চতচন ওায়লযায ফাআলয এওচি চচফয স্থান ওলযন।  

৬৫৯ চচচযয াফান ভালয ঘায তাচযলঔ যাভফালয চতচন ুরতানলও চনলয় যখাোয় ঘলে যঔালন মান। 

ঈচময, ঈভাযা অয চফঘাযচতকণ যঔালন ঈচস্থত চঙলরন। ঔরীপা চনচ ালত ুরতানলও চঔরঅত অয 

ভারা চেলয় যদন। পঔরুচদ্দন চফন রওুভান চভম্বলয অলযাণ ওলয ঔরীপায পযভান াি ওলয শুনান। 

চঔরঅত গ্রণ ওলয ুরতান তায ঈলদষ্টালও যখাোয় ঘচেলয় ঘলর যমলতা, অয তায ালথ দব্রলচ ঘরলতা 

অচভযলদয এওচি ফে চাভাঅত। চতচন ওায়লযালও রংওৃত ওলযন। ুরতান ঔরীপায চনয এওচন 

ঈলদষ্টা, দূত, ফাফুচঘৃ, প্রযী, যওালাধযক্ষ, ত্র যরঔও চনলয়াক ওলয। যকািা যাচয তায ালত ৃণ ওলয। 

তালও যদয়া য় এওলাচি যখাো, চত্রচি ঔচ্চয, দ ওাতায ঈি আতযাচদ। 

মাাচফ ফলরলঙনঃ ঔরীপা ভুতানচলযয বাচতচা ভতু্তাওীয তায চঔরাপত অয ওালযা তর কত য়চন, তলফ 

রলফয ানওতাৃ অভীয াভুদ্দীন অপযা অর াচওভ চফ অচযল্লা ঈাচধ ধাযণ ওলয চঔরাপলতয 

দাফী ওলযন অয রলফ চঔরাপত ওালয়ভ ওযায় তায নালভ ভুদ্রা  ঔুৎফা াি শুরু য়। 

www.almodina.com



 

 

চওঙ ুচদন য ঔরীপা অর ভুতানচয আযাও মায়ায আিা ওলযন। ুরতান তালও দালভ মৃন্ত যৌৌঁলঙ 

যদয়ায চনয দালভও মৃন্ত মায়। দালভলও চকলয় ুরতান ঔরীপা অয যভৌুলরয ানওতাৃয 

অরাদলদয এও রাঔ চদনায অয ৬৬ াচায চদযাভ প্রদান ওলযন। এযয ঔরীপা যও, রীয়ান, 

যভৌুর, ফুওাযা অয চামীযায ফাদালদয চনলয় রলফ মান। রলফয ানওতাৃ চনলচয চঔরাপত তযাক ওলয 

ঔরীপায অনকুলতয ঘলর অলন অয নম্রতা প্রদৃন ওলযন। এযয ঔরীপা াভলন গ্রয লয় াদীা দঔর 

ওলয যনন। তাতাচযযা এল তালদয ঈয াভরা ঘারায়। এলত লনও ভুরভান ীদ যান অয ঔরীপা 

চনরুলদ্দ যান। যওঈ যওঈ ফলরন, চতচন ীদ যান। এিাআ ভলন য় চফশুদ্ধ চবভত। যওঈ যওঈ ফলরন, 

চতচন াচরলয় মান, যফতীৃলত তালও অয ঔুৌঁলচ ায়া মায়চন। এচি ৬৬০ চচচযয ভুাযযভ ভালয চতন 

তাচযলঔয খিনা। এ চাফ নুমায়ী চতচন ভাত্র ঙয় ভা চঔরাপত চযঘারনা ওলযলঙন, তায য অর াচওভ 

চমচন রলফ চঔরাপলতয দাফী ওলযচঙলরা, য অর াচওভ চফ অভচযল্লা ঈাচধ ধাযণ ওলয চঔরাপলতয 

তঔলত অলযাণ ওলয। 
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অর াচওভ চফ অভচযল্লা অফরু অব্বা 

 

অর াচওভ চফ অভচযল্লা অফুর অব্বা অভাদ চফন অফু অরী যালন অফওী চফন অরী চফন অফু ফওয 

চফন ঔরীপা ভুতাযচদ চফল্লা চফন ভুতামায চফল্লা।  

ফাকদালদ তযামলেয ভয় অত্মলকালনয ওাযলণ চতচন প্রালন যক্ষা ান। চতচন এও দর যরাও চনলয় ফাকদাদ 

যথলও ফনু চঔপাচা যকালত্রয অভীয হুাআন চফন পারা’য ওালঙ ঘলর মান। তায ওালঙ চওঙচুদন যথলও 

অযফীলদয ালথ দালভলও অভীয ইা চফন ভানায ওালঙ মান। দালভলওয ানওতাৃ অন নায তালও 

যডলও ািায়। চতচন তঔলনা মানচন। এযআ ভলধয তাতাযযা অক্রভণ ওলয। অর ভরুওরু ভুমাপপয দালভলও 

তাতাচযলদয ালথ রোআ যলল অভীয পারাচ ফাকদাদীয ালত অফায তালও দালভলও যডলও ািায়। 

চনাধাযণ তায ালত ফাআয়াত প্রদান ওলয। অযলফয এও দর ঈভাযা তালও ভথৃন চানায়। চতচন তালদয 

ঘযলত্ব খানা, াদীা, াআফত, অনফায প্রবৃচত য দঔর ওলযন। এযয তাতাচযলদয ালথ রোআ ওলয 

চফচয় চঙচনলয় অলনন।  

এযয ভূরওুম চাললযয অফান ম্বচরত দালভলওয নালয়ফ অরাঈচদ্দন যতাফায়চযলয চঘচি তায ওালঙ 

যৌৌঁলঙ। ফললল পয ভাল চতচন দালভলও যৌৌঁঙলর দালভলওয নালয়ফ অরাঈচদ্দন তালও ুরতান অর 

ভূরওুম মাচলযয ওালঙ াচিলয় যদয়। চতচন ওায়লযালত যৌৌঁঙায চতনচদন ূলফৃআ যঔালন ভুতানচলযয 

ফাআয়াত ম্পন্ন য়। এচনয চতচন ফন্দী য়ায অংওায় রলফ চপলয মান। রলফ যঔানওায ানওতাৃ 

অয ম্মাচনত ফযচক্তফকৃ তালও ফাআয়াত যদন। ফাআয়াতওাযীলদয ভলধয চঙলরন অফদুর াচরভ চফন তাআচভয়া। 

ফাআয়াতওাযীলদয ংঔযা ক্রভান্বলয় ফােলত থালও।  

চতচন খানায় মান। ভুতানচয খানায় যকলর চতচন তায অনুকতয গ্রণ ওলযন। ভুতানচয তাতাচযলদয ালথ 

মুলদ্ধ চনলঔাৌঁচ য়ায় রুফায প্রাও ইা চফন ভানায ওালঙ মান। যঔান যথলও অর ভরূওুম মাচয 

চফফয তালও যডলও ািায়। চতচন চনচ ন্তানলদয ালথ এওদর ওায়লযালত যৌৌঁঙান। মাচয তালও ঔুফআ 

ভাদয ওলয অয তায ওালঙ চঔরাপলতয ফাআয়াত ওলয। মাচয দুলকৃয চঔলয অলযাণ ওলয। চতচন যঔালন 

ওলয়ওফায ঔুৎফা যদন। 

ায়ঔ ওুতুফুচদ্দন ফলরন, ৬৬১ চচচযয ভুাযযভ ভালয অি তাচযঔ ফৃপষ্চতফালয ুরতান এওচি অভ 

ভচচরলয আলন্তচাভ ওলয। াচভও চফ অভচযল্লা চওরঅতরু চাফালরয ফে প্রাালদ চকলয় ুরতালনয ালথ 

ঈলফন ওলযন। ুরতান তায ম্মালন মভীন ঘুম্বন ওলয অয ফাআয়াত ওলয। ঔরীপা ুরতানলও চঔরাঅত 

প্রদান ওযায় তায যরালওযা এলওয য এও ফাআয়াত ওযলত থালও। লযয চদন চভুায় চতচন ঔুৎফা াি ওলযন। 

াভদ অয ারালতয য চচাদ  আভাভলতয গুরুত্ব তলুর ধলয চঔরাপলতয যফআিচতয ওথা ভলন ওচযলয় 

যদন। চতচন ঔুৎফায় এবালফ অল্লা’য প্রংা ওলযন “  ‚যআ প্রচতারলওয প্রংা, চমচন ফনু অব্বালয 

াামযওাযী।‛ ঔুৎফা যলল তায ফাআয়ালতয যখালণা যদয়া য়। 
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৬৬১ চচচযলত এ খিনায য তাতাচযযা আরাভ গ্রণ ওযলত থালও। অেয়ওাযী লয় তাযা ভুচরভ াম্রালচয 

নীযফতায ালথ ফফা ওযলত থালও। তালদয চনয বাতা চনধৃাযণ ওযা য়। এবালফ তালদয প্রবাফ প্রচতচত্ত 

ওভলত থালও। 

৬৬২ চচচযলত ওাচযয়ীন লয ভাদযাা মাচচযয়া চনচভৃত য়। াপী ভামালফয চপওাাস্ত্র চক্ষাদালনয 

চনয তাওী চফন মাচযয অয াচদলয চক্ষও চললফ যপ চদভয়াতীলও চনলয়াক যদয়া য়। এ ফঙয চভলয 

ক্ত বুচভওম্প য়। 

৬৬৩ চচচযলত যপষ্লনয ফাদা ুরতানরু ভুচরভীন অফু অফদুল্লা চফন অর অভয চপচযঙ্গীলদয 

যাচচত ওলয ফাচত য চঙচনলয় যনন। এ ফঙয ওায়লযা লযয চফচবন্ন বফলন চিংলমাক য়। এ ফঙয 

ুরতান ঈভাযালদয ালথ চনলয় অভুন াকয ঔনন ওালচ স্বযীলয ংগ্রণ ওলযন। এ ফঙয তাতাচযলদয 

দৃায ারাওু ঔান ভাযা মায়। তায স্থালন তায যঙলর অফকা ফাদা য়। এ ফঙয ুরতান তায ঘায ফঙলযয 

ুত্র ন্তান ভরূও অর াআদলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলয। এ ফঙয চভলয প্রলতযও ভামালফয ঘায 

চফঘাযও চনলয়াক ওযা য়। এ ফঙয যভমান ভাল ুরতান ঔরীপালও দৃায অোলর যালঔ। 

৬৫৫ চচচযলত াচনা লয ুরতান এওচি চালভ ভচচদ চনভৃালণয চনলদৃ যদন। ৬৬৭ চচচযলত চনভৃাণ 

ওাচ যল য়। এ ভচচলদ ানাপী ভামালফয ঔতীফ চনলয়াক ান। 

৬৭৪ চচচযলত ুরতান নূফা এফং দানচওরা মুলদ্ধয ভাধযলভ চয় ওলয নূফায ফাদালও মাচলযয াভলন 

াচচয ওযা য়, অয দানচওরায চধফাীলদয ঈয চমচচয়া ওয অলযা ওযা য়।  

মাাচফ ফলরলঙনঃ ৩৩ চচচযলত ফৃপ্রথভ অফদুল্লা চফন অফু ুযা াৌঁঘ াচায যখাে য়ায চনলয় নূফা 

অক্রভণ ওলয চফচয় চঙচনলয় অনলত না যলয চি ওলযন। এযয চালভয মুলক াভরা ঘারালনা য়, 

চওন্তু চফচয় অলচন। এযয মথাক্রলভ ভানুয, নাচরুলদ্দৌরা চফন াভদান অয ুরতান ারাহুদ্দীন 

অআয়ুচফয বাআ তুযান া ৫৬৮ চচচযলত রোআ ওলয চফচয়ভারয েলত ালযচন। অয তা এ ফঙয চফচচত 

য়। এ চফচয়লও চনলয় আফলন অবু্দম মাচয এওচি ওচফতা চরলঔলঙন মায থৃ র “ ‚এিা এভন এও চফচয়, 

মা ওঔলনা শুচনচন, যদচঔচন অয যরালওযা এয চফফযণ যদয়চন।‛ 

৬৭৬ চচচযয ভুাযযভ ভাল ুরতান ভুরওুম মাচয আলন্তওার ওলয। তায স্থালন ১৮ ফঙয ফয়ল তায যঙলর 

াআদ ভুাম্মাদ ঈলফন ওলয। এ ফঙয তাচও চফন যাচম চভয অয ওায়লযা ঈবয় লযয চফঘাযচত 

ভলনানীত যান। এয অলক য দুলিালত ৃথও থৃও চফঘাযচত চঙলরন। 

৬৭৮ চচচযলত াআদ ভুাম্মাদলও ক্ষভতাঘুযত ওযা য় অয য এ ফঙয ফজ্রালত ভাযা মায়। তায স্থালন তায 

বাআ ফদরুচদ্দন ারাভা ুরতান লয় চভলয াত ফঙয দাচয়ত্ব ারন ওলয। তায ঈাচধ চঙর ভূরওুর 

অলদর। অভীয াআপুদ্দীন ওারাদুন (ওারদুম) তায চববাফওলত্বয দায়বায গ্রণ ওলয। দুচদলও দুচলনয 
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নাভ যঔাচদত ভুদ্রা ঘারু য়। ঔুৎফায় দুচলনয নাভ াি ওযা য়। যমফ ভাল ারাভালও চযলয় ওারাদুন অয 

ভুরওুন ভানুয ঈাচধ চনলয় এওিত্র ফাদা লয় মায়। 

৬৭৯ চচচযলত অযাপায চদন চরা  ফজ্রাত য়।  

৬৮০ চচচযলত তাতাচযযা চচযয়ায় এল ন্ত্রালয যাচত্ব ওালয়ভ ওযলর ুরতান তালদয ালথ মুদ্ধ ওযলর 

ভুরভানযা চফচচত য়।  

ভুয়াচফয়া (যাঃ) এয ানাভলর তাযাফারা য চফচচত য়। ৫০৩ চচচযলত চিস্টানযা তা চঙচনলয় যনয়। 

৬৮৮ চচচযলত তা অফায ুনঃদঔর য়। 

৬৮৯ চচচযয চমরওদ ভাল ুরতান ওারাদুলনয আলন্তওার য়। তায স্থালন তায যঙলর অর ভুরওুর অযাপ 

ারাহুদ্দীন ঔরীর ুরতান য়। 

৬৯১ চচচযলত ুরতান যযালভয দুকৃ ফলযাধ ওলয। 

৬৯৩ চচচযলত ুরতান চনত য়। তায বাআ ভুাম্মাদ চফন ভানুয নয় ফঙয ফয়ল অর ভূরওুন নায 

ঈাচধ চনলয় ক্ষভতায় অলযাণ ওলয। 

৬৯৪ চচচযলত ভুাযযভ ভাল তালও ক্ষভতা যথলও চযলয় চওতফাকা অর ভানুয ভুরওুর অলদর রওফ 

ধাযণ ওলয তঔলত ঈলফন ওলয। এ ফঙয তাতাচযলদয ফাদা পামান চফন অগুন চফন অফ- না চফন 

ারাওু ঔান আরাভ গ্রণ ওযায় ভুরভানযা ঔুী য় অয তায সনযলদয ভালছ আরাভ ঙচেলয় লে। 

৬৯২ চচচযলত ুরতান ভরুওুর অলদর দালভও যকলর পয ভাল রাচীন চফযদতর ীভূরও অভীয-

ঈভাযালদয যথলও অনকুলতযয থ অদায় ওলয। ঔরীপা তালও চঔরঅত প্রদান ওলযন। ভুরওুন অলদর 

যলদ াচরলয় মায়।  

ফললল ৬৯৮ চচচযলত রাচীন চনত য়। এযয ক্ষভতাঘুযত ভুরওুন নায ভুাম্মাদ চফন ভানুয ওারাদুন 

অফায ুরতান য়। ঔরীপা তালও চঔরঅত প্রদান ওলযন। অয অর ভুরওুর অলদর নালয়লফ ারতানাত 

লয় াম্মাত লয মান। য ভৃতুয ফচধ ৭০২ চচচয মৃন্ত যঔালনআ চঙর। 

৭০১ চচচযয চাভাচদঈর অঈয়ার ভালয ১৮ তাচযঔ চুভঅয যালত ঔরীপা াচওভ চফ অভচযল্লা আলন্তওার 

ওলযন। অল্লা তায ঈয যভ ওরুন। অলযয ভয় দুলকৃয চনলঘ লও ঔালয়র এ তায চানামায নাভাম 

োলনা য়। ঔরীপায অত্মীয় স্বচন অয াম্রালচযয ঈচ্চদস্থ ওভওৃতাৃফৃন্দ যক্ষী-প্রযী চানামায নাভালম 

যীও যান। তালও াআলয়দা নাপীায ওালঙ ভাচত ওযা য়। চতচন প্রথভ ঔরীপা, মালও ফৃপ্রথভ এঔালন 

দাপন ওযা লয়চঙলরা। তঔন যথলও অচ মৃন্ত তায ফংধযলও এঔালনআ দাপন ওযা য়। 

ঔরীপা াচওভ তায ানাভলর চনলচয তু্র অফু যচফয়া ুরায়ভানলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযচঙলরন।  
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তায মুলক যমফ রাভাকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  ায়ঔ অমুদ্দীন চফন অবু্দ ারাভ, দানীর অফু 

ওাচভ ওুফাযী, মীন ঔাচরদ নাফরুী, ালপচ অফু ফওয চফন ুদ্দী, আভাভ অফু াভা, তাচ চফন চফনতুর   

অ- অম, অফুর াান চফন অদরান, ভচদ্দীন চফন দাচওওুর ইদ, নাহুচফদ অফুর াান চফন অপুয, 

অবু্দয যীভ চফন আঈনু, চফঔযাত ভুপাীয (াললফ তাপীয) অল্লাভা ওুযতচুফ, ায়ঔ চারারুদ্দীন চফন 

ভাচরও, তায যঙলর ফদরুদ্দীন, দৃন চকলতয ম্রাি তাচয তুী, ায়ঔ ভচঈচদ্দন নূযী, ানাপী আভাভ 

ুরায়ভান, ফুযান চফন চাভাঅত, ঐচতাচও তাচ চফন ভায়াায, ভুপাচয ওায়াী, নাহুচফদ আফলন 

আয়াদ অফদুর াচরভ চফন তাআচভয়া, আফলন চায়ান, নাচরুচদ্দন আন ভচুনয, আরভুর ওারাভ (রংওায 

ালস্ত্রয) রূওায নচভ চফন ফাযমী ফুযানুর নপী, যযমা াতফী, চাভার শুয়াআী, ওচফ অপীপ, তাচ চফন 

পুযযা, মালয়দ চফন ভুযচর, ভুচফ তফযী, যযমা ওাতানচতনী প্রভুঔ।  
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অর ভুতাওপী চফল্লা অফ ুযাফীঅ 

 

অর ভুতাওপী চফল্লা অফু যাফীঅ ুরায়ভান চফন াচওভ চফ অভচযল্লা ৬৮৪ চচচযয ভুাযযভ ভালয 

ভাছাভাচছলত চন্মগ্রণ ওলযন।  

চতায চঔরাপতওালর চতচন ঈত্তযাচধওায ভলনানীত য়ায় যফতীৃলত ঔরীপা যান।  

৭০১ চচচযয চাভাচদঈর অঈয়ার ভাল চভয অয চচযয়ায চভম্বযগুলরালত তায নালভ ঔুৎফা াি ওযা য়। 

এয ুংফাদ ভুচরভ াম্রালচযয ঘাযচদলও ঙচেলয় যদয়া য়। চঔরাপলতয ঔান্দানযা অতর াফলর থাওলতন। 

ুরতান তালদয দুলকৃ যডলও এলন তালদয ৃথও ৃথও ওলয যদয়। 

৭০২ চচচযলত তাতাযযা চচযয়ায ঈয াভরা ঘারায়। ঔরীপা অয ুরতান যমৌথবালফ যভাওাচফরা ওযলর 

তাযা যাচচত য়। এ মুলদ্ধ লনও তাতায সনয চনত য়। এ ফঙয চভয অয ালভ বয়াফ বূচভওম্প য়, 

পলর চফধ্বতর  ফাচেয চনলঘ লনও ভানুল ঘাা লে ভাযা মায়। 

৭০৪ চচচযলত অভীয চফফয চালভ ভচচলদ াচওভ- এ দয তদযী (চক্ষা চদক্ষা) শুরু ওলযন। চতচন 

বূচভওলম্প ক্ষচতগ্রতর  বফনগুলরা নুঃচনভৃাণ ওলযন। চতচন ঘাযচন ওামী চনলয়াক ওলযন। চপওলয দুচন চক্ষও, 

াঈদুচদ্দন ালযী াচদলয চনয অয অফু ায়ানলও অযচফ ফযাওযলণয ঈতর াদ লদ চনলয়াক যদন। 

৭০৮ চচচযয যভমান ভাল ুরতান অর ভরুওুন নয ভুাম্মাদ চফন ওাযাদুন চব্রত ারলনয চনয চভয 

যথলও এও চাভাঅত অভীয- ঈভাযা মাত্রা ওলয। চথভলধয এ েও দুখৃিনায় ভভৃাত লয় য চভলয 

ক্ষভতা যথলও লয মায়ায ংফাদ ািালর ৭০৮ চচচযয ায়ার ভালয ২৩ তাচযলঔ রুওুনলদ্দৌরা চফফয 

তায স্থালন চধচষ্ঠত য়। য ভুরওুর ভুমাপপয ঈাচধ ধাযণ ওলয। ঔরীপা তালও চঔরঅত অয াকচে 

প্রদান ওলযন। এযয ঔরীপায এওচি পযভান চনলয় য চচযয়া মায়। াী পযভালন চরঔা চঙর “  

  َّٗ ٓ ئِٔ ِِ  َْ ب َّ َّٗ   ع ١ٍَْ ئِٔ َٚ  ُِ ِٗ  ثِْغ َـّ ِٓ  اٌٍ ـ  َّ ْح ُِ  اٌشَّ ِح١ اٌشَّ  

৭০৯ চচচযলত অর ভরূওনু নায অফায ারতানালতয দাফী ওযলর অভীয ঈভাযালদয এওচি চাভাঅত 

তালও ভথৃন চানায়। াফান ভাল দালভলও অল অয ইদুর চপতলযয চদন য চভলযয দুলকৃ প্রলফ ওলয। 

ভুরওুর ভুমাপপয াচরলয় মায় অয যফতীৃলত তালও তযা ওযা য়। 

এ ফঙয তাতাচযলদয ফাদা পুফন্দ তায যালচয যালপচমলদয নুরূ ঔতীফলদয অচর (যাঃ), অলর ফাআত 

অয তায অরাদ ঙাো ঔুৎফায় ওালযা নাভ ঈলল্লঔ ওযলত ওলিাযবালফ চনললধ ওলয। তায ভৃতযু মৃন্ত, থৃাৎ 

৭১৬ চচচয মৃন্ত এ চনলদৃ ফার চঙর।  
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তাযয তায যঙলর অফু াআদ ক্ষভতায় অলযাণ ওযলর ঘাযচদলও আনাপ ঙচেলয় লে। চতচন ুন্নতলও 

ওালয়ভ ওলযন। ঔুৎফায় মথাক্রলভ অফু ফওয চদ্দীও (যাঃ), ঈভয পারুও (যাঃ), ঈভান কনী (যাঃ) অয 

অচর ভুতৃচা (যাঃ) এয নাভ চাচয ওলযন। তায প্রাচনও নীচত ওর (তাতাচয) ফাদালদয নীচত লক্ষা 

যেয়, ফচরষ্ঠ  ঈত্তভ চঙর। চতচন ুন্নলতয নুাযী চঙলরন। ভৃতুয ফচধ চতচন এআ চবন্ন তচযওায ঈয িুি 

চঙলরন। ৭৩৬ চচচযলত তায ভৃতুযয য তাতাচযলদয ারতানাত দুফৃর লয় লে। 

৭১৭ অয ৭২৭ চচচযলত নীর নলদয াচনলত াশৃ্বফতীৃ চনদগুলরা প্লাচফত য়।  

৭২৮ চচচযলত চফত্র ভিা যীলপয ভচচলদ াযাভ অয তায দযচা চনভৃাণ ওযা য়, অয দযচায এওচি 

ং ফালফ ফনু ায়ফা মৃন্ত প্ররচম্বত চঙর।  

৭৩০ চচচযলত ভাদযাা াচচরয়ায় চুভঅয নাভাম ওালয়ভ ওযা য়। এ ফঙয ওুুন এওচি চালভ ভচচদ 

চনভৃাণ ওলযন। যঔালন ুরতান অয দস্থ চপাযকণ এওচত্রত লয় প্রধান চফঘাযচত চারারুদ্দীনলও ঔতীফ 

চনলয়াক ওযা য়। এযয পঔরুদ্দীন চফন শুওয স্থায়ী ঔতীফ চললফ চনলয়াক ান।  

৭৩৩ চচচযলত ুরতান অফনু কালঙয ওাি চদলয় ওাফা যীলপয দযচা সতচয ওলয। এয ঈয এওচি যযৌয 

রাকালনা য়, মায চৃন ৌঁয়চত্র াচায চতনলা ৌঁয়তাচল্ল চভওার। ুযালনা দযচায় আয়াভলনয 

ানওতাৃয যঔাচদত নাভচি তুলর যপরা য় অয এয ওািগুলরা ফনু ায়ফায যরালওযা যঘলয় যনয়। 

৭৩৬ চচচযলত ুরতান ঔরীপালও যওল্লায এও ীলৃ প্রলওালষ্ঠ নচযফচন্দ ওলয। যরাওলদয ালথ যদঔা াক্ষাৎ 

ফি ওলয যদয়া য়। 

৭৩৭ চচচযয চমরাি ভাল অত্মীয়- স্বচন ঔরীপালও ওুল াচিলয় যদয়া য়। তালও চনয়চভত বাতা 

যদয়া লতা। ফললল ঔরীপা ৫০ ফঙয ফয়ল ৭৪০ চচচযয াফান ভাল আলন্তওার ওলযন। তালও 

যঔালনআ চঘযচনদ্রায় াচয়ত ওযা য়। 

আফলন ামায ‘অদ- দয’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ ঔরীপা ভুতাওচপ োনী, ঈদায অয ফীয ফাাদুয ফযচক্ত চঙলরন। 

তায তর াক্ষয চঙর ূফৃ। ফনু্দলওয গুচর যঙাৌঁো অয যালরা যঔরায যক্ষলত্র তালও ঈতর াদ ভলন ওযা লতা। চতচন 

রাভা অয াচচতযওলদয ঘযত্ব গ্রণ ওলযচঙলরন। চতচন অলদয ঔুফআ েদ্ধা অয ভাদয ওযলতন। তায 

ানাভলর, নচযফন্দী থাওাওারীন, এভনচও ওলু ফস্থান ওযায ভয় ফৃদা তায নালভ ঔুৎফা াি ওযা 

লতা। প্রথলভ ঔরীপায ালথ ুরতালনয ভধুয  চনচফে ম্পওৃ চঙর। তাযা এওালথ ভ্রভলন যফয লতন, 

যালরা যঔরলতন অয ঈবলয়য ভালছ বাচত্রলত্বয ুম্পওৃ চফদযভান চঙর। এওচদন ঔরীপায এওচি চঘচি লে 

ুরতান তায ঈয িফ যাক ওলয। এ চঘচিচি ঔরীপা এও যরালওয ওালঙ চরলঔচঙলরন। এলত যরঔা চঙর “  

ভচচরলয প্রাযলি অচভ ুরতানলও ভওু যরনলদলনয ওাযলণ য ওযলত ঘাআ। এযয ুরতান তালও ওুল 

াচিলয় যদয় অয তায চনয বাতা চনধৃাযণ ওলয যদয়। ঔরীপায ম্মান চভলযয যঘলয় ওুল যফী চঙর। 
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আফলন পামরলু্লা ‘অর ভাচরও’ গ্রলেয নুফাদ ওযলত চকলয় চরলঔলঙনঃ ঔরীপা ভুতাওপী ঔুফআ নম্র 

চললফ প্রচদ্ধ চঙলরন। 

তায মুলক যমফ রাভা আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “ ওাচম ঈর ওুমমাত তাচওঈচদ্দন চফন দাচওওরু ইদ, 

ায়ঔ মীনুচদ্দন অর পারুচও, ালপচ যপুদ্দীন, চময়াঈত তুী, ানাচপ আভাভ অয চদায়ায ফযাঔযাওায 

াভু ুরুচী, াচপ আভাভ নচভুদ্দীন চফন চযপা, ভিায ভুাচদ্দ পঔরু ুযী, াআঔুর াচদ দরুদ্দীন 

চফন ওীর, ভিায আভাভ যযমা অফাযী, ায়ঔ তাচওঈচদ্দন চফন তাআচভয়া প্রভুঔ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.almodina.com



 

 

অর য়াচও চফল্লা আব্রাীভ 

 

অর য়াচও চফল্লা আব্রাীভ চফন রীলয় অাদ অর ভুতাভচও চফল্লা অফু অফদুল্লা ভুাম্মাদ চফন 

াচওভ চফ অভচযল্লা অফুর অব্বা অলভলদয দাদা াচরলভয যঙলর ভুাম্মাদলও অর ভুতাভচও চফল্লা 

ঈাচধ চদলয় ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। তলফ চতচন চতায াভলন আলন্তওার ওযায় াচওভ তায নাচত 

আব্রাীভলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। াচওলভয ধাযণা চঙর, আব্রাীলভয ভলধয চঔরাপত চযঘারনায 

যমাকযতা ৃচষ্ট লফ। চওন্তু যফতীৃলত চতচন চনলচআ ফুছলত ালযন যম, আব্রাীভ এ ওালচয যমাকয নন। ওাযন 

চতচন যঔরাধুরা চপ্রয় অয ঘচযত্রীন যরাওলদয ঘয চঙলরন। াচওভ তায ংলাধলন াযক লয় তালও 

ঈত্তযাচধওায যথলও াযণ ওলয আব্রাীলভয ঘাঘা ভুতাওপীলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। পলর 

আব্রাীভ ঔরীপা অয ুরতালনয ভলধয ভলনাভাচরলনযয ফীচ ফন ওলযন। যম আচতা দুচনয়াফাচয চানা 

নয়। 

ভুতাওপী ভৃতুযয ভয় ুত্র অভাদলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। চওন্তু ুরতান এ ফযাালয ভ্রূলক্ষ না 

ওযায় চনকণ আব্রাীলভয ওালঙ ফাআয়াত ওলয অয তালও ‘অর য়াচও চফল্লা’ ঈাচধ যদয়। ভৃতুযয ভয় 

ুরতান এ ওালচ দারুন নুতপ্ত য় অয ৭৪২ চচচযয ভুাযযভ ভালয যলল আব্রাীভলও াযণ ওলয 

অভাদলও ‘াচওভ চফ অভচযল্লা’ ঈাচধ চদলয় ঔরীপা চনধৃাযণ ওলয যদয়। 

অল্লাভা আফলন ামায অওারাচন ফলরলঙন, ‚যরালওযা আব্রাীলভয ননচতও ওাচগুলরায চবলমাক চানালর 

ুরতান তালদয ওথায় যওান প্রওায ওান যদয়চন, ঈযন্তু তাযআ ালত ফাআয়াত য়।‛ 

আফলন পাচরুল্লা ‘অর ভাাচরও’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ চঔরাপলতয যমাকযতা এল মালফ যবলফআ াচওভ 

আব্রাীভলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযচঙলরন। চওন্তু চতচন ৎ যরালওয ঘলয না চকলয় ভন্দ ভানুললয 

ংপষ্লৃ াযাভ ওালচ চরপ্ত লয় লেন। ভুতাওপীয ভৃতুযয ভয় তায যঙলরয প্রচত ওরুণা ওযায যপ্রচক্ষলত 

ঔরীপায ালথ ুরতালনয ম্পলওৃ বািা লে, মায চফফযণ অভযা অলকআ য ওলযচঙ। এয ূত্র ধলয 

ুরতান আব্রাচভলওআ ভলনানীত ওলয। যমলত ুআব্রাীলভয দাদা াচওভ তালও ঈত্তযাচধওায ফাচনলয়লঙন 

ভুতাওপী তায যঙলর অভাদলও ভলনানীত ওযায অলকআ। প্রধান চফঘাযচত অফু ঈভয চফন চাভাত 

ুরতালনয চফলযাধীতা ওলযন। চওন্তু তায চবভতচিআ প্রাধানয যলয় মায়। ঔুৎফায় তায চযফলত ৃুরতালনয 

নাভ ঈলল্লঔ য়। ভুতাওপীয ভৃতুযয য যথলও ঔুৎফায়, চভম্বলয অয দুয়ায ভচচরল ঔরীপালদয নাভ চফরুপ্ত 

লয় মায় অয ুরতানলদয নাভ ফাচও যথলও মায়। ুরতালনয চন্তভ ভুূতৃ মৃন্ত এ ফস্থা ফযাত চঙর। 

ভৃতুযয ওোখালত ংচওত ুরতালনয তঔন দৃচষ্ট ঔুলর মায়। ঔরীপা ভুতাওপীয ীয়ত যভাতালফও চঔরাপত 

ফুচছলয় যদয়ায চনয ুরতান এফায ঈলি লে রালক। য তায অলকয ওৃতওলভৃয চনয নুতপ্ত য় অয 

আব্রাীভলও াযণ ওলয। 
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অর াচওভ চফ অভচযল্লা অফরু অব্বা 

 

অর াচওভ চফ অভচযল্লা অফুর অব্বা অভাদ চফন অর ভুতাওপী।  

ওু লয আলন্তওালরয ভয় ভুতাওপী াচওভলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযলর ুরতান অর ভুরওনু নায 

াচওলভয ঘাঘালতা বাআ  আব্রাীভলও চনফৃাঘন ওলয। আব্রাীলভয ঘচযত্র বালরা না য়ায ওাযলণ ওামী অমুদ্দীন 

চফন চাঅভত ুরতালনয চফলযাচধতা ওলযন। চওন্তু তা যওান ওালচআ অলচন। ুরতান আব্রাীলভয ওালঙআ 

ফাআয়াত ওলয। ফললল ভৃতুযয ভয় ুরতালনয যফাধ দয় য়। য আব্রাীভলও াযণ ওলয অভালদয 

(াচওলভয) ওালঙ ফাআয়াত গ্রলণয চনয অভীয- ঈভাযালদয ীয়ত ওলয। ুরতালনয ভৃতুযয য অর 

ভানুয অফু ফওয চফন নয ুরতান য়।  

৭৪১ চচচযয চমরচ ভালয একালযা তাচযঔ ভঙ্গরফালয নতুন ুরতান এওচি ভচচরলয অলয়াচন ওলয। এ 

ভচচরল আব্রাীভ অয াচওভ ঈবয়লওআ যডলও অনা য়। বযা ভচচরল ওাচমলদয চচোা ওলয, যীয়লতয 

দৃচষ্টলওাণ যথলও চঔরাপলতয ওদায যও ? ওামী অমুদ্দীন চফন চাভাত ফরলরন, ঔরীপা ভুতাওপী ভৃতুযয 

ভয় ওু লয ুত্র অভাদলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযন। এ ওালচয তযতা প্রভালণয চনয ঔরীপা ওু 

লযয ঘচল্লচন আনাপকায াক্ষী যযলঔ যকলঙন। এযা অভায নালয়ফ ওু লযয ওামীয ওালঙ াক্ষী 

যদলঔলঙ। ঈযন্তু অচভ চনলচ এয াক্ষী, এ ওথা শুলন ুরতান ালথ ালথ আব্রাীভলও াযণ ওলয 

অভালদয ওালঙ ফাআয়াত ওলয অর াচওভ চফ অভচযল্লা ঈাচধ যদয়। 

আফলন পামরলু্লা ‘ভাাচরও’ গ্রলে চরলঔলঙনঃ াচওভ চফ অভচযল্লা লরন অভালদয মুলকয আভাভ (ভান 

যনতা) অয অভালদয যদলয চনয যভলতয ফাচযধাযায় চক্ত ফাদা, তায ক্ষ যথলও ত্রুয প্রচত যক্রাধ 

অয চভলত্রয প্রচত প্রাচন্ত যৌৌঁলঙ যমলতা। াযা চীফলন ওরযাণওয ওাচ ওযায ওাযলণ তায প্রচত ওলরয েদ্ধ 

দৃচষ্ট নত লয় যমলতা। চতচন চঔরাপলতয যীচতনীচতগুলরালও ুনচৃীফন দান ওলযন। তায চফরুদ্ধফাদীলদয ওাঈলও 

চতচন াচতর  যদনচন। চতচন ফা দাদায দাঙ্ক নুযলণ ঘরলতন। চনচ চযচলনয ভলধয চফযাচচত তাা অয 

ভতলবদ দূয ওলয যদন। ওর চভম্বযগুরলত তায নালভ ঔুৎফা াি লত থালও। 

অল্লাভা আফলন ামায ফলরন, ‚প্রথলভ তায ঈাচধ অর ভুতানচয চনধৃাযণ ওযা য়। যফতীৃলত অর 

াচওভ রওফ লয় মায়।‛  

ায়ঔ মায়নুদ্দীন আযাওী ফলরন, াচওভ ভুতাঅঔচঔযীনলদয ওালঙ াচদ শুলনলঙন। ৭৫৩ চচচযয ভধযফতীৃলত 

যপ্লক যযালক অক্রান্ত লয় চতচন ভাযা মান। 

তায ানাভলরয ঈলল্লঔলমাকয খিনাগুলরায ভলধয যলয়লঙ “  ুরতান ভানুলযয চফৃঙ্খরা ৃচষ্টয লঘষ্টা 

অয ভদ ালনয দালয় তালও াযণ ওযা য়। ওচথত অলঙ যম, তায ফাফায স্ত্রীলদয ঙােলতা না। তালও 

ওুল াচিলয় যদয়া য় অয ঔালনআ য চনত য়। ফস্তুত এিা চঙর অল্লা’য ক্ষ যথলও তায ওৃত 
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যালধয প্রচতদান “  মা তায চতা ঔরীপা ভুতাওপীয ালথ ওলযচঙলরা। মাযাআ ফনু অব্বালও ওষ্ট 

চদলয়লঙ, তাযাআ ালথ ালথ াচতর  যলয়লঙ -  অল্লা’য এআ অদত ফৃদা ঘারু চঙর। 

ভানুয াচযত য়ায য তায বাআ অর ভুরওুর অযাপ ুরতান য়। তালও তঔত যথলও নাচভলয় 

যদয়ায য তায বাআ অভাদ নয রওফ ধাযণ ওলয ভনলদ অলযাণ ওলয। ৭৪৩ চচচযলত 

অভাদলও ক্ষভতা যথলও চযলয় তায স্থালন তায বাআ আভাআর াচর ঈাচধ চনলয় ুরতান য়। ৭৪৬ 

চচচযলত আভাআর াচরলয ভৃতুয লর ঔরীপা তায বাআ াফানলও অর ওাচভর ঈাচধ চদলয় ুরতান 

ভলনানীত ওলযন। ৭৪৭ চচচযলত ওাচভর চনত লর তায বাআ অভীয াচ অর ভুমাপপয ঈাচধ চনলয় 

তঔত নীন য়। তালও ৭৪৮ চচচযলত াযলনয য তায বাআ যালনলও নয ঈাচধ চদলয় ুরতান 

ফানালনা য়। 

৭৪৯ চচচযলত বয়াফ যপ্লক যযাক ঙচেলয় লে। 

৭৫২ চচচযলত যালন ক্ষভতা যথলও লয দাৌঁোলর তায বাআ চর ুরতান ভলনানীত য়। অন নায 

ভুাম্মাদ চফন ওারাদুলনয অরাদ যথলও অিচন ুরতান ভলনানীত য়। 

তায মুলক যমফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  ালপচ অফুর াচ, তাচ অফদুর ফাওী 

আয়ামনী, াভ অফদুর াদী, আফনুর য়াযদী, অফু চয়ান, আফনুর রুফান, আফলন অদরান, আফলন পমরলু্লা, 

আফলন ওাচয়যভ চামী প্রভুঔ। 
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অর ভতুামদ চফল্লা অফরু পাতা 

 

অর ভুতামদ চফল্লা অফুর পাতা অফু ফওয চফন অর ভুতাওপী তায বাআলয়য ভৃতুযয য ৭৫৩ চচচযলত 

যরালওযা োনীলদয ালথ চভত্রতায ম্পওৃ স্থালনয চনয তায ালত ফাআয়াত য়।  

চতচন ৭৬৩ চচচযয চভাচদঈর ঈরা ভাল আলন্তওার ওলযন। 

৭৫৫ চচচযলত ুরতান াচর াচযত লর অন নয াান ুরতান ভলনানীত য়। 

৭৫৬ চচচযলত নতুন য়া ফাচালয ঙাো য়। ২৪ চি য়া এও চদযালভয ভান চন য়। অলক এও 

চদযালভ যদে চযচতর যা লতা।  

৭৬৬ চচচযলত অন নয াান চনত য়ায় তায বাচতচা ভুাম্মাদ চফন ভুমাপপয অর ভানুয ঈাচধ 

চনলয় ক্ষভতায ীললৃ অলযাণ ওলয। 

অর ভুতামলদয মুলক যমফ রাভা আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন “  চচযয়ায চফঘাযচত ায়ঔ তাচওঈচদ্দন 

ফুওী, াভীন, ফাা চফন অওীর, ারাহুর অরামী, চাভার চফন চাভ, ালপচ যভাকরতাই (চফচষ্ট চযাত 

কলফলও), অফু ঈভাভা চফন নাওা প্রভুঔ। 
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অর ভতুায়াচির অরাল্লা অফ ুঅফদুল্লা 

 

অর ভুতায়াচির অরাল্লা অফু অফদুল্লা ভুাম্মাদ চফন অর ভুতামদ ফৃলল ঔরীপালদয চতা। চতচন 

প্রথলভ ঈত্তযাচধওায ভলনানীত লয়চঙলরন। তায চতায ভৃতুযয য ৭৬৩ চচচযয চভাচদঈর ঈরা ভাল চতচন 

চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। চতচন ৌঁয়তাচল্ল ফঙয চঔরাপত চযঘারনা ওলযন। এয ভলধয যআ 

ভয়িুওু ন্তবুৃক্ত, যম ভলয় চতচন ন্তযীন চঙলরন। এয চফফযণ অভযা াভলন য ওযলফা। 

চতচন লনও অরাদ যযলঔ মান। ওচথত অলঙ, চতচন চঙলরন এওলা ন্তালনয চনও। এলদয ভলধয যওঈ 

কলবৃ, প্রলফয ভয় অয সলফ ভাযা যকলঙ। অয চধওাংযা চযণত ফয়ল যলরাও কভন ওলয। এলদয 

যথলও াৌঁঘচন চঔরাপতপ্রাপ্ত যান, মায নচচয নয ঔরীপালদয ভলধয চফযর। তাযা লরন “  অর ভুতাআন 

অর অব্বা, অর ভুতামদ দাঈদ, অর ভুতাওপী ুরায়ভান, অর ওাচয়ভ াভমা, অর ভুতানচচদ 

আঈুপ। 

ঔরীপা ভতুায়াচিলরয চীচফত অরালদয ভলধয এওভাত্র ভুা- আ ফাচও থালও, যম ঘাচযচত্রও চদও যথলও 

আব্রাীভ চফন ভুতাওপীয নুরূ চঙর। য ভয় ফনু অব্বালয মতগুলরা যরাও চঙর, ভুতায়াচিলরয 

অরাদআ চঙর ততগুলরা। 

৭৬৪ চচচযলত অর ভানুয ভুাম্মাদ াচযত লর াফান চফন হুাআন চফন নয চফন ভুাম্মাদ চফন 

ওারাদুন ‘অযাপ’ ঈাচধ চনলয় ুরতান ভলনানীত য়। 

৭৭৩ চচচযলত চবচাতফকৃলও লচ চনণৃলয়য চনয ুরতান তালদযলও ফুচ াকেী ফাধায চনলদৃ যদয়। 

এিা চঙর এওচি চবনফ ওালচয অলদ। 

এ ফঙয ঈদ্ধত তাআভুয রং অক্রভণ ঘাচরলয় যগুলরা ধ্বং ওলয যপলর, লনও ফচন অদভলও তযা ওলয 

অয অল্লা’য মচভলন চপতনা ঙচেলয় যদয়। অল্লা এআ চবপ্তলও ৮৭৩ চচচযলত দুচনয়া যথলও চযলয় যদন। 

তাআভুয রং চদওালনয ফাচন্দা চঙর। য ঘুচয যাাচাচনয ভাধযলভ অত্মপ্রওা ওলয। এযয ঔায়র লযয 

ুরতালনয ওালঙ ঘলর মায়। ুরতালনয ভৃতুয লর য তায স্থালন ফল। অলতর  অলতর  য এভন যফলে মায় যম, 

চওয়াভত মৃন্ত আচতাল তায নাভ যলয় মায়। এও ফযচক্তলও চচলে ওযা য় যম, তাআভুয রং ফৃপ্রথভ ওলতা 

ালর াভরা ওলয ? য চফাফ যদয়, াচতর য ফঙয। ওাযন অযফী ফণৃভারায ভান- চনণৃয় ক্ষলযয চফনযা 

প্রণারীয দৃচষ্টলওাণ যথলও াচতর  (ػزاة ) এয ংঔযাকত ভান ৭৭৩। 

৭৭৫ চচচযয যভমান ভাল ুরতালনয াভলন যওল্লায ভলধয ফুঔাযী যীলপয ক্লা শুরু য়। প্রথলভ ালপচ 

মাআনুচদ্দন আযাচও, যফতীৃলত চাফুচদ্দন আযয়ানী ক্বাচয চনমুক্ত যান। 
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৭৭৮ চচচযলত অযাপ াফান চনত লর তায যঙলর অরী অর ভানুয ঈাচধ চনলয় তঔত নীন য়। এ 

ফঙয াফান ভালয ১৪ তাচযলঔ ঘন্দ্রগ্রণ অয ২৮ তাচযলঔ ূমৃগ্রণ য়। 

৭৭৯ চচচযয যচফঈর অঈয়ার ভালয ৪ তাচযলঔ অতা যফক অর অাচওয মাওাযীয়া চফন আব্রাীভ চফন 

অর ভুতাভচও চফন ঔরীপা াচওভলও চঔরঅত প্রদান ওলয অয ঔরীপা ফাচনলয় যদয়। থঘ যওঈ তায 

ওালঙ ফাআয়াত ওলযচন অয যওঈ তায চফললয় আচভা ওলযচন। মাওাচযয়া চফন আব্রাীভ অর ভুতামদ ঈাচধ 

ধাযণ ওলয ঔরীপা ভুতায়াচিরলও ওু লয ঘলর মায়ায চনলদৃ যদয়। অযাপ চনত য়ায ভয় 

অতালফলকয ন্তলয ঔরীপায প্রচত চচখাংায ৃচষ্ট য়। ভুতায়াচির ওলু যকলর যচফঈর অঈয়ালরয চফ 

তাচযলঔ ভুতামদ লনলযা চদলনয চনয ঔরীপা লয় য াচযত য়। 

৭৮২ চচচযলত নাভালচয ভয় এও যরাও চঘল্লাচঘচল্ল ওযলর নাভাম যলল তালও শুওলযয ুযলত যদঔা যকলরা। 

৭৮৫ চচচযয পয ভাল ভানুয চনত লর তায বাআ াচী চফন অযাপ াচর ঈাচধ চনলয় ুরতান 

ভলনানীত য়। ৭৮৪ চচচযয যভমান ভাল াচর াচযত য় এফং মাচয ঈাচধ চনলয় ফযওওু ফাদা 

য়। 

৭৮৫ চচচযয যচফ ভাল ফযওুও ঔরীপা ভুতায়াচিরলও চাফার দুলকৃ ফন্দী অর য়াচও চফল্লা ঈাচধ 

চদলয় ভুাম্মাদ চফন আব্রাীভ অর ভুতাভচও চফন াচওলভয ালত ফাআয়াত ওলয যনয়। ভুাম্মাদ ৭৮ চচচযলত 

আলন্তওার ওযলর যরালওযা ভুতায়াচিরলও ুনযায় ঔরীপা ভলনানীত ওযায চনয নুলযাধ চানালর ফযওওু তা 

প্রতযাঔযান ওলয। য তায বাআ ভুাম্মাদ মাওাচযয়ালও যডলও এলন ঔরীপা ফানায়। য ৭৯১ চচচয মৃন্ত 

ঔরীপা চঙর। ফললল ফযওুও রচিত  নুতপ্ত লয় ভুতায়াচিরলও ভুচক্ত যদয় অয তালও অফায ঔরীপা 

ভলনানীত ওলয, অয মাওাচযয়ালও াযণ ওযা য়। য যস্বিায় কৃচীফন যফলঙ যনয় অয যঔালনআ তায 

ভৃতুয য়। অয ভুতায়াচির ভতৃযু ফচধ ঔচরপাআ থালওন। 

এ ফঙয চাভাচদঈর অচঔয ভাল াচর াচী চনলচয ঈাচধ চযফতনৃ ওলয অর ভানুয ঈাচধ ধাযণ ওলয 

ফযওুওলও ওযক লয ফন্দী ওলয। এ ফঙয ভুয়ামচমনযা অমালনয ভলধয এওচি নতুন ব্দ “  ٚاٌزغ١ٍُ اٌصٍٛح 

ٚعٍُ ػ١ٍٗ لَا صٍٟ إٌجٟ ػٍٟ    ফৃচদ্ধ ওলয, মা পষ্ষ্ট চফদঅত। 

৭৯২ চচচযয পয ভাল অর ভানুয ুরতান য়। ভৃতুয ফচধ ৮০১ চচচয মৃন্ত য এ লদআ ফার 

থালও। তাযয তায যঙলর পযচ নায ঈাচধ চনলয় ুরতান য়। ৮০৮ চচচযয যচফঈর অঈয়ার ভালয 

ঙয় তাচযলঔ তালও াযণ ওলয তায বাআ অফদুর অচমমলও অর ভানুয ঈাচধ চদলয় তঔলত ফচলয় 

যদয়া য়। এ ফঙয চভাচদঈর অলঔয ভালয ৪ তাচযলঔ তালও াযণ ওযা য় অয নায চদ্বতীয়ফায 

ুরতান ভলনানীত য়। 

৮০৮ চচচযয যচফ ভালয ১৮ তাচযঔ যাভফায যালত ঔরীপা ভুতায়াচির আলন্তওার ওলযন। 
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তায মুলক যমফ রাভা আলন্তওার ওলযলঙন তাযা লরন “  াভ চফন ভপুরী, ারাহু পদী, চাফ চফন 

নাচওফ, ভচুফ নাচমরু চালয়, ালপচ চযপুর হুাআনী, ওুতুফ তাতানী, চফঘাযচত অমুদ্দীন চফন চাভাত, 

তাচ চফন ুফওী, ফাাঈচদ্দন চফন ুফওী, চাভার অতফুী, আফলন াচন ানাচপ, চাভার চফন ফানাত, 

অপীপ আয়াপকী, চাভার শুযায়ী, যপ চফন ওাচম চাফার, চযাচ অর চচন্দ, আফলন অচফ াচারা, 

ালপচ তওীঈচদ্দন চফন যালপ, ালপচ ঈভাভচুদ্দন চফন ওাচয, নাহুচফদ অতাফী, ফাা অফুর ফাওা ুফওী, 

াভ চফন ঔতীফ সফরুত, ঈম্মাদ চফাতী, ফদয চফন াচফফ, চময়াঈর ওাযভী, ায়ঔ অওভারুদ্দীন, ায়ঔ 

াঅদুদ্দীন, ফদয, চযাচ আফলন ভানচওন, চযাচ ফারচওনী, ালপচ মাআনুদ্দীন আযাওী প্রভুঔ। 
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অর য়াচও চফল্লা ঈভয 

 

অর য়াচও চফল্লা ঈভয চফন আব্রাীভ চফন রী অাদ অর ভুতাভচও চফন াচওভ। ভুতায়াচিলরয 

াযলণয য ৭৮৫ চচচযয যমফ ভাল যরালওযা তায ালত ফাআয়াত ওলয।  

৭৮৮ চচচযয ায়ার ভালয ১৯ তাচযলঔ ফুধফালয ঔরীপা থাওা ফস্থায় তায আলন্তওার য়। 
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অর ভুতাচভ চফল্লা মাওাচযয়া 

 

অর ভুতাচভ চফল্লা মাওাচযয়া চফন আব্রাীভ চফন অর ভুতাভচও। তায বাআলয়য ভৃতুযয য তায ফাআয়াত 

য় অয ৭৯১ চচচযলত তালও াযণ ওযা য়। এয চফফযণ অভযা য ওলযচঙ। 
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অর ভুতাআন চফল্লা অফরু পচর 

 

অর ভুতাআন চফল্লা অফুর পচর অর অব্বা চফন ভুতায়াচির ফাই ঔাতনু নাভও তুচওৃ ফাৌঁচদয কলবৃ 

চন্মগ্রণ ওলযন।  

৮০৮ চচচযলত ভুতায়াচিলরয ভৃতুযয য তায ফাআয়াত য়। অর ভুরওুন নায পাযাচ য ভয় ুরতান। 

নায ায়লঔয ালথ রোআলয় যাচচত  চনত লর ৮১৫ চচচযয ভুাযযভ ভাল চঔরাপতভকু্ত লয় 

ুরতান ঔরীপায ওালঙ ফাআয়াত ওলয। ঔরীপা ফাকদালদ চযক্ব ফাআয়াত গ্রলণয য অভীয ঈভাযালদয 

চনলয় চভলয অলন। য়ায় তায নাভ যঔাদাআ ওযা য়। ায়ঔুর আরাভ আফলন ামায তালও চনলয় এওচি 

দীখৃ ওচফতা যঘনা ওলযন। 

ঔরীপা চভয এল দুলকৃ ফস্থান ওলযন। ায়ঔুর অতাফর যআ দুলকৃ চঙর। চভলযয যাষ্ট্রীয় ওাচ ওযায 

চনয ায়ঔলও ভলনানীত ওযা য়। তালও চনমাভুর ভুরওু ঈাচধ যদয়া য়। ঈভাযাকণ ঔরীপায দযফালয 

ওাচ যল ওলয ায়লঔয চঔদভলত াচচয লতা। ফ ওালচয দাচয়ত্ব তায ঈয চঙর। তাযা ঔরীপায ওাঙ 

যথলও ওালচয চরচঔত নুলভাদন চনলতা। অয ায়ঔ পযভান চাচয ওযলতা, অলতর  অলতর  ওাচ তায ালত ঘলর 

অল। এভনচও ঔরীপায চালন্ত লনও পযভান চাচয লত থালও। পলর ঔরীপা ভভৃাত যান। ফললল 

ায়ঔ তায ঈয ারতানাত লৃণয চনয ঔরীপা ভীল অলফদন ওলযন। ঔরীপা এ লতআৃ এআ প্রতর াফ 

গ্রন ওলয যম, তালও যওল্লা যঙলে চনচ ফাচেলত ঘলর যমলত লফ। ায়ঔ এ ত ৃপ্রতযাঔযান ওলয ভুইদ ঈাচধ 

ধাযণ ওলয চফযদচতর ভূরও ুরতান লয় মায়। এযয য ঔরীপালও াযণ ওলয তায বাআ দাঈলদয ওালঙ 

ফাআয়াত ওলয যনয়। ভুতাআন যওল্লা যঙলে চযফালয অন চনফাল ঘলর অলন। ায়ঔ ভুতাআলনয ালথ 

যদঔা াক্ষাৎ অয তায বা ভালফলয ঈয চনললধাো চাচয ওলয। এ ংফাদ যলয় চচযয়ায নালয়ফ 

নরুচ চফঘাযও অয রাভালদয ভলফত ওলয এ ফযাালয পলতায়া চালনালত ঘায়। তাযা ভুইলদয ওাচ 

নফধ চললফ পলতায়া যদন। পলর নরুচ ভুইলদয ালথ মুদ্ধ ওযায প্রস্তুচত গ্রণ ওলয। ংফাদ যলয় ৮১৭ 

চচচযলত ভুইদ নলনয মুলদ্ধ মায়। ভুতাআন আস্কানাদাচযয়া ঘলর যকলর যঔালন চকলয় তালও ফন্দী ওযা য়। 

ততয ুরতান লর তালও ভুচক্ত চদলয় ওায়লযা মায়ায নুভচত যদয়। চওন্তু চতচন আস্কান্দাচযয়ালও চনলচয 

স্বলেয নকযী ভলন ওলয যঔালনআ তায ফফালয চনয বফন চনভৃাণ ওলযন অয যঔালনআ যথলও মান। 

ফললল ৮৩৩ চচচযয চাভাচদঈর অলঔয ভাল যপ্লক যযালক অক্রান্ত লয় ঔরীপা আলন্তওার ওলয। 

৮১২ চচচযলত প্রথভ চদন নীর নলদয াচন অশ্চমৃচনও বালফ ওলভ মায়। লযয চদন অফায নীর নলদয 

াচনলত য প্লাচফত য়। 

৮১৪ চচচযলত বাযত ম্রাি চকয়াঈচদ্দন া চফন আস্কান্দায া ঔরীপায ওালঙ লনও ধন যদৌরত  

ঈায াভগ্রী াচিলয় চঔরাপলতয দযফালয ঈাচধ প্রদালনয অলফদন চানান। 
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তায ানাভলর যমফ রাভালয় যওযাভ আলন্তওার ওলযন তায লরন “  আয়াভলনয ওচফ অর ভুচপও অন 

নযী, াম্বরী অলরভ নারুল্লা ফাকদাদী, নাহুচফদ াভুর ভুইদ ভিী, চাফুর চফানী, আয়াভালনয ভুপচত 

চাফুন নযী, পাযাআম অয চাফ গ্রলেয যরঔও আফনুর ফাালয়ভ, আয়াভালনয ওচফ আফনুর অপীপ, ওাচম 

অাচওলযয চতা ানাপী অলরভ ভচুফ চফন চনা প্রভুঔ। 
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অর ভতুামদ চফল্লা অফরু পাতা 

 

অর ভুতামদ চফল্লা অফুর পাতা দাঈদ চফন অর ভুতায়াচির ওাচর নালভয এও তুচওৃ ফাৌঁচদয কলবৃ 

চন্মগ্রণ ওলযন।  

চনলচয বাআলয়য াযলণয য ৮১৫ চচচযলত চতচন চঔরাপলত অলযাণ ওলযন। য ভয় ারতানাত 

ুরতান ভুইলদয দঔলর চঙর।  

৮২৪ চচচযলত ুরতালনয চতলযাধালন তায যঙলর অভাদ ভুমাপপয ঈাচধ চনলয় তঔত দঔর ওলয। ততয 

তায ওাযী চনমুক্ত য়। াফান ভাল ততয তালও ফন্দী ওযলর ঔরীপা তালও মাচয ঈাচধ ারতানাত 

প্রদান ওলযন। ততয চচরাি ভাল ভতৃযুফযণ ওযলর তায যঙলর ভুাম্মদ াচর ঈাচধ চনলয় ুরতান 

চনলয়াক য়। ফযচয়ায়ী অক্রভণ ঘাচরলয় াচরলও তঔত যথলও নাচভলয় যদয়। ঔরীপা ৮২৫ চচচযয যচফঈর 

অচঔয ভাল ফযচয়ায়ীলও ুরতান ফাচনলয় যদন। ুরতান থাওাওারীন ৮৪১ চচচযয চমরাি ভাল তায 

ভৃতুয লর তায স্থালন তায যঙলর অর অমীম ঈাধী চনলয় ফাদা ভলনানীত য়। চওভাও তায লমাকী 

চনমুক্ত য়। ৮৪২ চচচযলত চওভাও অমীলময ওাঙ যথলও ারতানাত যওলে চনলর ঔরীপা মাচয ঈাচধ 

চদলয় তালও ুরতান ফাচনলয় যদয়। ঔরীপা এ ুরতালনয মুলকআ আলন্তওার ওলযন। 

ঔরীপা ভতুামদ লরন ফুচুকৃ ঔরীপালদয যনতা, যভধাফী, লঘতন রাভালদয ঘাযম গ্রণওাযী  দানীর। 

ৃচনীরতায় তায ফদান ায। ৮৪৫ চচচযয যচফঈর অঈয়ার ভালয ঘায তাচযলঔ যচফফালয ৭০ ফঙয 

ফয়ল চতচন আলন্তওার ওলযন। এিা আফলন াচায অওারাচনয কলফলণা। চওন্তু অভায (গ্রেওালযয) ওালঙ 

ঔরীপায বাচতচা ফলরলঙন, চতচন ৬৩ ফঙয ফয়ল আলন্তওার ওলযন। 

৮১৬ চচচযলত দরুদ্দীন চফন অদভীলও চফঘায অয চাফ ংযক্ষণ ঈবয় দাচয়ত্ব যদয়া য়। চতচনআ প্রথভ 

ফযচক্ত চমচন এওলত্র দুআ দাচয়ত্ব ারন ওলযন। 

৮১৯ চচচযলত ভুতাওাল্লীফাকায ঈয তোফধায়লওয দাচয়ত্ব ৃণ ওযা য়। য-আ প্রথভ তুচওৃ ফযচক্ত, মায 

ঈয যালষ্ট্রয গুরুত্বূণৃ দাচয়ত্ব ণৃ ওযা য়। এ ফঙয এও যরাও অওাল চকলয় অল্লা’য ালথ যদঔা ওযায 

দাফী ওলয। যরাওচি চঙর াকর। লনও অভ চনাধাযণ তায ওথা চফশ্বা ওলযচঙলরা। তালও ফন্দী ওযা য়। 

৮২১ চচচযলত দুলিা কদৃান অয ঙয় া চফচষ্ট এওচি ভচললয চন্ম য়। এিা চঙর ভান অল্লা’য এও ূফৃ 

চনদৃন। 

৮২২ চচচযয বূচভওলম্প চধওাং যরাও চনত য়। এ ফঙয ভাদযাাতরু ভুইদা প্রচতচষ্ঠত য়। ায়ঔ 

াভ চফন ভুচদযীলও চক্ষও চনলয়াক ওযা য়। ুরতালনয ঈচস্থচতলত ক্লা শুরু লয়চঙলরা। ুরতালনয যঙলর 

আব্রাীভ চক্ষলওয চায়নাভাম চনয়চভত চফচঙলয় চদলতন। 
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৮২৩ চচচযলত কাচা লযয এওচি ঈি মলফ ওযা লর তায যকাত প্রদীলয ভলতা অলরা ঙোলত থালও।  

৮২৪ চচচযলত নীর নলদয াচনলত াশৃ্বফতীৃ চনদ প্লাচফত য়। 

৮২৫ চচচযলত পাচতভা চফনলত ওামী চারারুদ্দীন ফারওীনী এওচি ফাচ্চা প্রফ ওলয মায ুরুল চরঙ্গ স্ত্রীচরঙ্গ 

ঈবয়আ চঙর। ভাথায় করুয ভলতা দুলিা চং পুৌঁলে ঈলি, য ালথ ালথ ভাযা মায়। এ ফঙয ওায়লযা লয 

বয়াফ বূচভওম্প য় অয নীর নলদয াচন ফযাও ফৃচদ্ধ ায়। 

তায ানাভলর যমফ রাভালয় যওযাভকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  াপী ভামালফয ভুপতী চাফ 

চফন হুিা, অদীফ ফুযান চফন চযপা, ভচদনা যীলপয ভপুচত  ভুাচদ্দ অফু ফওয অর ভুযাকী, ভিা 

যীলপয ালপচ চাভার চফন মচয, ওাভলুয যরঔও ভুচাদ চযাচী, াভ চফন ওাফানী ানাপী, অফু 

হুযায়যা চফন চনওা, দানুয়ী, ঈতর াদ মুচদ্দন চফন চাভাত চফন চাভ অচভী, চারার ফারওীতী , ফুযান 

চফচুযী, আযাও ানওতাৃ াভ চফন ভুচদযী, অরা চফন ভুয়ারা, ফদয চফন দামালভনী, তাচওঈর াচনী, 

ালয আফলন শুচা, াযফী, আফলন চাযচী, ওচফ তওী চফন হুিা, ভিায নাহুচফদ চারার ভুযচচদ, ভুাচদ্দ 

চাফ চফন ভুভাযযা, অরা অর ফুঔাচয, াভ অর ফাাতী, চাভার চফন ঔাআয়াত, তচয়যফ ফাকদাদী 

প্রভুঔ। 
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অর ভুতাওপী চফল্লা অফযু যাফী 

 

অর ভুতাওপী চফল্লা অফুয যাফী ুরায়ভান চনলচয বাআ ভতুামলদয মুলক ঈত্তযাচধওায ভলনানীত যান। 

চতচন লরন ভুতামলদয অন বাআ। অভায (গ্রোওালযয) ম্মাচনত চতা এওচি দরীর চরলঔ যকলঙন। মায 

চফফযণ চনন্মরু “  

‚এচি এওচি ঙ্গীওায ত্র, মালত অফু যাচফ’য চীফনী ঈলল্লঔ ওলযচঙ। অল্লা এলও ংযক্ষণ ওরুন। অভালদয 

ভান যনতা, ফনু অব্বা, অচভরুর ভুচভনীন, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআচ য়া াল্লালভয ঘাঘায অরাদ, 

ঔুরাপালয় যালদায য়াচয, ভুতাওচপয দঘাযনা ভুঔচযত লয় ঈলি দ্বীন আরাভ, ঈওৃত য় ভুচরভ 

চভল্লাত। অল্লা তায চঔরাপলতয ালথ তায ান  ভমৃাদায ীলৃ অলন চধচষ্ঠত ওলযলঙন অয 

ভুরভানলদয আভাভ ফাচনলয় চদলয়লঙন। এচি ম্পাচদত লয়লঙ মঔন ভুওতাচপয দ্বীন, যনওী, নযায়যায়নতা 

অয চধওায চযক্ব লয়লঙ। চতচন অল্লা’য দ্বীলন ঔুফআ চনবৃযলমাকয অয গ্রণলমাকয ফযচক্তত্ব চঙলরন।‛ 

ভুওতাপী ঔুফআ যনওওায, দ্বীনদায, আফাদাতওাযী, ওুযঅন চতরায়াতওাযী, নীযফ, যরাওলদয যাধ 

ক্ষভাওাযী অয চ্চচযত্রফান ঔরীপা চঙলরন। ঔরীপা ভওুতামদ চধওাং ভয় তায প্রংা ওযলতন। 

অভায (গ্রেওালযয) চতা তায আভাভ চঙলরন। ভওুতাপী তালও দারুন ভাদয ওযলতন। অচভ তালদয খলযআ 

রাচরতাচরত লয়চঙ। তায অরালদযা চঙলরন দ্বীনদায অয আফাদাতওাযী। অভায ধাযণা ঈভয চফন অফদুর 

অচমম (যঃ) এয অরালদয য যওান ঔরীপায অরাদ এলতা আফাদাতওাযী অয দানীর চঙর না। 

৮৫৪ চচচযয চমরাি ভালয যল চুভায চদলন ঔরীপা ভুতাওপী ৬৩ ফঙয ফয়ল আলন্তওার ওলযন। 

অভায চতা ঔরীপায ভৃতুযয য যফীচদন চীচফত চঙলরন না। ৪০ চদন য চতচন যল চনঃশ্বা তযাক 

ওলযন। ুরতান চনলচআ চানামায ালথ ওফয মৃন্ত মান। 

ভুওতাচপয চঔরাপতওালর যমফ রাভালয় যওযাভকণ আলন্তওার ওলযন তাযা লরন “  তওী অয ভাওচযযী, 

ায়ঔ ঈফাদা, ওচফ আফলন ওাচভর, পায়ী, ওাফানী, আফলন ামায অওারানী প্রভুঔ। 
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অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা অফরু ফাওা 

 

অর ওাচয়ভ চফ অভচযল্লা অফুর ফাওা াভমা চফন ভুতায়াওচওর তায বাআলয়য য ফাআঅত গ্রণ ওলযন। 

ঔরীপা ভুতাওপী ওাঈলও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওলযনচন। ওাচয়লভয স্ববাফ চঙলরা যতলচাদীপ্ত। চতচন চঙলরন 

ফীয ফাাদুয ফযচক্ত। চতচন প্রতালয ালথ চওঙচুদন ঔরীপা চঙলরন। তলফ চতচন তায বাআলয়য ভলতা চঙলরন না। 

৮৫৭ চচযীলত ুরতান ভুরওুম মাচয চওভাও আলন্তওার ওযলর তদস্থলর তায যঙলর ঈভান অর-ভানুয 

ঈাচধ চনলয় ঈলফন ওলয। যদে ভা য আনার াভরা ঘাচরলয় তালও ফন্দী ওলয। ঔরীপা যচফঈর অঈয়ার 

ভাল আনারলও অযাপ ঈাচধ চদলয় ুরতান ভলনানীত ওলযন। ওলয়ওচদন য যণাঙ্গলন সনয ফাচনী 

ািালনালও যওন্দ্র ওলয ুরতালনয ালথ ঔরীপায ভলনাভাচরনয য়। এ ওাযলণ ৮৫৯ চচযীয চাভাচদর 

অঈয়ার ভাল ুরতান ঔরীপালও াযণ ওলয আওান্দাচযয়া াচিলয় যদয়। ঔরীপা ভতৃযু ফচধ ৮৬৩ 

চচযী মৃন্ত যঔালনআ ফন্দী চঙলরন। ভৃতুযয য ভ্রাতা ভুতাআলনয ালশৃ্ব তালও ভাচত ওযা য়। ঈলল্লঔয,  

দুচনলওআ ক্ষভতা যথলও াযণ ওযা য়। ঈবয়লও আওান্দাচযয়া লয ফন্দী যাঔা য় এফং তালদয ওফয 

াাাচ য়। 

তায ানাভলর অভায চতা আলন্তওার ওলযন। 
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অর ভুতানচচদ চফল্লা অফরু ভুাচন 

 

অর ভুতানচচদ চফল্লা অফুর ভুাচন আঈুপ চফন ভুতায়াওচওর তায বাআলয়য াযলণয য চতচন 

চঔরাপলতয তঔলত অলযাণ ওলযন। য ভয় ুরতান অযাপ আনার ারতানালতয তঔলত ঈচফষ্ট চঙলরা। 

৮৬৫ চচযীলত ুরতালনয ভৃতুয লর তায যঙলর অভদ ভুইদ ঈাচধ চনলয় ুরতান য়। এ ফঙয যভমান 

ভাল যঔাওদভ তায ঈয াভরা ঘাচরলয় তালও ফন্দী ওলয এফং মাচয ঈাচধ চনলয় চনলচআ ুরতান লয় 

মায়। 

৮৭২ চচযীয যচফঈর অঈয়ার ভাল ুরতান ভাযা মায়। তায স্থালন ফারফায়ী মাচয ঈাচধ চনলয় চনমুক্ত 

য়। দুআ ভা য তায সনযযা াভরা ঘাচরলয় তালও তঔত যথলও নাচভলয় যদয় এফং তাভযীকালও মাচয 

ঈাচধ চদলয় ুরতান ভলনানীত ওলয। দুআ ভা য তায ঈয াভরা ঘারালনা য় এফং তদস্থলর ফৃলল 

ুরতান পাচতয়ায়ী অযাপ ঈাচধ চনলয় ারতানালতয তঔলত অলযাণ ওলয। য প্রবাফ- প্রচতচত্ত, ান-

ওত, চক্ষপ্রতা এফং যওৌলরয ভাধযলভ ারতানালতয চপতনা  চফৃঙ্খরা চনয়ন্ত্রলণ চনলত ক্ষভ য়। 

নায ভুাম্মাদ চফন ওারাদুলনয ারতানাত যথলও অচ মৃন্ত এভন ুরতান অয ওঔনআ ায়া মায়চন। য 

নলনয চভয যথলও যপাযালতয ঈওূর মৃন্ত ঘলল যফচেলয়লঙ। য ওামী অয চক্ষওলও যফতন চদলয় ুললতা 

না। 

৮৮৪ চচযীয ভুাযযভ ভালয ১৪ তাচযলঔ দুআ ফঙয ক্ষাখাতগ্রতর  যযালক অক্রান্ত থাওায য চতচন আলন্তওার 

ওলযন। য ভয় তায ফয় চঙর নব্বআ ফঙয থফা এয যঘলয় চওঙু যফী। যওল্লায় তায নাভালময চানামা 

োলনা য় এফং ভাচত ঔরীপালদয ালশৃ্ব তালও দাপন ওযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.almodina.com



 

 

অর ভতুায়াওচওর অরাল্লা 

 

অর- ভুতায়াওচওর অরাল্লা অফুর অম অবু্দর অমীম চফন আয়াওুফ চফন ভুতায়াওচওর চচন্দীয যভলয় 

াচ ভুরও- এয কলবৃ ৮১৯ চচযীলত চন্মগ্রণ ওলযন। চঔরাপত তায চতায তর কত চঙর না। চতচন সফ 

যথলওআ ুন্দয ঘচযলত্রয চধওাযী চঙলরন। 

চতচন োনা অযলণ ভগুর থাওলতন। চতচন অভায চতায ওালঙ আরভ চৃন ওলযলঙন। তায ঘাঘা 

ভুওতাপী তায যভলয়য ালথ তালও চফলয় যদন। তায যল এও ুত্র ন্তান চন্মগ্রণ ওলয চমচন ঔুফআ 

যনওওায, াচভী অয াচভীয অরাদ। ভুতানচচলদয ুস্থতায ভয় তালও ঈত্তযাচধওায ভলনানীত ওযা 

য়। তায ভৃতুযয য ৮৮৪ চচযীয ভুাযযভ ভালয ১৬ তাচযঔ যাভফালয ুরতান, চফঘাযচতকণ অয 

ঈচ্চদস্থ ওভওৃতাৃফৃলন্দয ঈচস্থচতলত অভ চনতা তায ালত ফাআঅত ওলয। 

ফাআঅলতয য যওল্লা যথলও চনচ ফাচেলত চপলয অলন। যচদন তায ালথ চঙর যকািা ভন্ত্রী চযলদ। িযায় 

ফাচে যথলও অফায যওল্লায় প্রতযাফতনৃ ওলযন। চতচন ভুতানচচলদয ভলতা যওল্লায় ফফা ওযলতন। 

এ ফঙয ুরতান ভুরওুর অযাপ ালিয চনয চচাম মান। তায লূফৃ এওলা ফঙয যওান ুরতান াি 

ওলযনচন। ালিয অলক চতচন ভদীনা যীলপ চময়াযত ওলযন অয যঔালন ঙয় াচায চদনায ঔযঘ ওলযন। 

তঃয ভিায় এল াৌঁঘ াচায চদনায ফযয় ওলযন। যঔালন এওচি ভাদ্রাা প্রচতষ্ঠা ওলযন এফং এঔালন 

এওচন ফে ভালয ঈতর াদলও চনলয়াক যদন। ালিয অওাভ যল ওলয যপযায ভয় লয ঔুচয ফনযা ফলয় 

মায়। 

৮৮৫ চচযীলত দায়াদালযয যনতৃলত্ব চভলযয সনযযা আযালওয ঈয াভরা ঘারায়। আয়াওুফ া চফন 

াান যাী ঞ্চলর তালদয ালথ রোআ ওলয। এ মুলদ্ধ চভযীযা যাচচত, লনও চভযী চনত অয 

দায়াদায ওলয়দ য়। লয তালও তযা ওযা য়। এ মুদ্ধচি যভমানুর যভাফাযও ভালয যল চদলও ংখচিত 

য়। 

৮৮৬ চচযীয ১৭আ ভুাযযভ বূচভওম্প য়। এলত ভাদযাা াচরায ঙাদ ধল লে চফঘাযচত যপুদ্দীন 

চফন অব্দ চনত যান। 

এ ফঙয যচফঈর অঈয়ার ভাল ঔাওী নাভও এওচন বাযতীয় যরাও এল তায ফয় যদে' ফঙয দাফী ওলয। 

অচভ (গ্রেওায) তালও যদলঔচঙ। তায দাচে ওালরা, য ফলরলঙ, অচভ ১৮ ফঙয ফয়ল চ ওলয বাযলত 

চপলয মাআ। ুরতান াালনয মুলক তাতাযীলদয অক্রভলণয ভয় ফাকদাদ লয় চভয অচ। অভায ভলত য 

চভথযা ফলরলঙ। 
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এ ফঙয ায়ার ভাল ভদীনা যীপ যথলও এ ভলভৃ ত্র অল যম, যভমানুর ভুফাযলওয ১৩ তাচযলঔ 

ফজ্রালতয ওাযলণ ভচচলদ নফফীয ঙাদ, ঔামানা  গ্রোচদ জ্বলরুলে ঙাআ লয় মায়। ভচচলদয যদয়ার ঙাো 

অয চওঙআু ফচষ্ট চঙর না -  মা এও বয়ংওয দৃয। 

৯০৩ চচযীয ভুাযযভ ভালয যল ফুধফালয ঔরীপা ভুতায়াওচওর অরাল্লা আলন্তওার ওলযন। চতচন তু্র 

আয়াওুফলও অরাতভাাও চফল্লা ঈাচধ চদলয় রী অাদ ভলনানীত ওলয মান। এিাআ র ফৃলল ফস্থা, 

মা অচভ এআ আচতাল চরচফদ্ধ ওযরাভ। 
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চযচষ্ট 

 

অচভ এ গ্রে প্রণয়লনয যক্ষলত্র চনম্নফচণৃত আচতাগুলরা যথলও তাচেও ায়তা গ্রণ ওলযচঙ -  

(১) তাযীলঔ মাাফী -  এলত ৭০০ চচযী মৃন্ত ংখচিত আচতা চরচফদ্ধ যলয়লঙ। 

(২) তাযীলঔ আফলন ওাীয -  ৭৩৮ চচযীয আচতা মৃন্ত ীভাফদ্ধ। 

(৩) ভাাচরও -  ৭৭৩ চচযীয আচতা চন্নচত। 

(৪) আফলন াচায অওারীনী যচঘত আফনাঈর ঈভায -  এলত চতচন ৮৫০ চচযী মৃন্ত আচতা চরলঔলঙন। 

এঙাো চনম্নফচণৃত আচতাগুলরা যথলও ংওরন  ঈদ্ধৃচত চদলয়চঙ -  

(৫) তাযীলঔ ফাকদাদ -  ঔতীফ (১০ ঔণ্ড)। 

(৬) তাযীলঔ দালভও -  আফলন অাচওয (৫৭ ঔণ্ড)। 

(৭) অযাও -  ূরী (৭ ঔণ্ড)। 

(৮) তযীয়াত ( ৩ ঔণ্ড)। 

(৯) চরয়া -  অফু নাইভ (৭ ঔণ্ড)। 

(১০) ভাচাচরা -  চদনুযী। 

(১১) ওাচভর -  ভুফাযযদ (২ ঔণ্ড)। 

(১২) অভারী, ারাফা। এঙাো আচতালয নযানয গ্রোচদ। 

 

যপষ্লনয ঈভাআয়যা যাচত্ব 

যপষ্লনয প্রথভ ফাদা অবু্দয যভান চফন ভঅুচফয়া চফন চাভ চফন অবু্দর ভাচরও চফন ভাযয়ান। ১৪৮ 

চচযীলত যপষ্লন াচরলয় যকলর তায ওালঙ চঔরাপলতয ফাআঅত ওযা য়। চতচন অলরভ অয নযায়যায়ণ। 

১৭০ চচযীয যচফঈর অচঔয তায ভৃতুয লর তায স্থালন তায ুত্র চাভ অফু য়ারীদ তঔলত অলযাণ 

ওলযন। ১৮০ চচযীয পয ভাল তায ভৃতুযয য তায যঙলর অর- াওাভ অফুর ভুমাপপয ভুতৃচা ঈাচধ 

চনলয় ভনলদ ফলন। ২০৬ চচযীয চমরচ ভাল চতচন ভাযা মান।  
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তায যঙলর অবু্দয যভান চতায ূনয তঔত রংওৃত ওলযন। চতচন ফৃপ্রথভ যপষ্লনয ভাচিলত ঈভাআয়যালদয 

ান ফযফস্থা চযক্ব  ভচফুত ওলযন। চতচন যপষ্লন চঔরাপলতয ভে  অচবচাতয প্রচতষ্ঠা ওলযন। তায 

মুলক যাাও রংওৃত ওযা য় এফং চদযাভ সতচয ওযা য়, এয অলক এঔালন ভুদ্রা সতচয লতা না। 

ূফৃাঞ্চরীয় যরালওযা যম চদযাভ চনলয় অলতা, যিাআ এঔালন ঘরলতা। চতচন ভুদ্রা সতচযয ওাযঔানা চনভৃাণ 

ওলযচঙলরন। চতচন ান- ওত  প্রবাফ- প্রচতচত্তয চদও যথলও য়ারীদ চফন অবু্দর ভাচরলওয ভলতা এফং 

দৃনাস্ত্র প্রফতলৃনয যক্ষলত্র ফনূ অব্বালয ঔরীপা ভাভুলনয নুরূ চঙলরন। চতচন যপষ্লন ফৃপ্রথভ দৃন চনলয় 

অলন।  

২৩৯ চচযীলত তায আলন্তওালরয য তায যঙলর ভুাম্মাদ তঔত নীন যান। ২৭৩ চচযীয পয ভাল তায 

ন্তধৃালন তায যঙলর অর ভুনচময ফাদা যান। ২৭৫ চচযীয পয ভাল তায ভৃতুযয য তায বাআ 

অবু্দল্লা ভনলদ ঈলফন ওলযন। চতচন যপষ্লনয ঔরীপালদয ভলধয আরভ  যীয়লতয চদও চদলয় লফৃাত্তভ। 

৩০০ চচযীয যচফঈর অঈয়ার ভাল তায আলন্তওালরয য তায স্থালন তায যৌত্র অবু্দয যভান চফন 

ভুাম্মাদ অন নায ঈাচধ চনলয় তঔলত ঈলফন ওলযন। চতচন ফৃপ্রথভ যপষ্নলও চঔরাপলতয ঈাচধলত 

বূচলত ওলযন এফং ফৃপ্রথভ তালও অচভরুর ভুচভনীন চললফ লম্বাধন ওযা য়। ঔরীপা ভওুতাদলযয 

ানওালর ফনূ অব্বালয চঔরাপত দুফৃর লয় োয় চতচন যপষ্লনয ভাচিলত চঔরাপত দাফী ওলযন এফং 

অচভরুর ভুচভনীন ঈাচধ ধাযণ ওলযন। তায ূলফৃয ওর ফাদালও অভীয চললফ স্মযণ ওযা লতা। 

৩৫০ চচযীলত তায ভৃতুযলত তায যঙলর অর াচওভ অর ভুতানচয ফাদা যান, চমচন ৩৬৬ চচযীয 

পয ভাল যলরাও কভন ওলযন। তায য তায যঙলর চাভ অর ভুইদ তঔলত অলযাণ ওলযন। ৩৯৯ 

চচযীলত তালও ক্ষভতা যথলও াযণ ওলয ফন্দী ওযা য়। তায স্থালন ভুাম্মদ চাভ চফন অবু্দর চাফফায 

চফন নালয অবু্দয যভান ‘অর ভাদী’ ঈাচধ চনলয় তঔলত অীন ন। ঙয় ভা য তায বাচতচা চাভ 

চফন ুরায়ভান চফন নায অবু্দয যভান াভরা ঘাচরলয় ফাদা যান। চনকণ ঐওযফদ্ধ লয় তালও াযণ 

ওলয। চতচন অত্মলকান ওলযন। ফললল ঔুলচ যফয ওলয তালও তযা ওযা য়। 

যপষ্লনয চনতা চালভয তযাওাযীয বাচতচা ুরায়ভান চফন াওাভ অর ভুতানচযলও ‘অর-ভুতাআন’ 

ঈাচধ চদলয় তায ওালঙ ফাআঅত ওলয। এযয প্রচাফৃন্দ তায ালথ রোআ ওলয ৪০৬ চচযীলত তালও ফন্দী 

ওলয এফং অবু্দয যভান চফন অবু্দর ভাচরও চফন নাযলও ভুতৃচা রওফ চদলয় তায ওালঙ ফাআঅত ওলয যনয়। 

ফঙলযয যলল তালও তযা ওযা য়। তায ন্তধৃালন ঈভাআয়যা ালনয তন য়। তদস্থলর কলে ঈলি 

পালতভী ালনয যৌধ।  

৪০৭ চচযীয ভুাযযভ ভাল অন নায অরী চফন াভুদ পালতভী যাচলত্বয তঔলত ভাীন যান। ৪০৮ 

চচযীয চমরওদ ভাল তালও তযা ওলয তদস্থলর তায বাআ অর ভাভুন অর ওাচভ ফাদা যান। ৪১১ 

চচযীলত তালও াযলণয য তায বাচতচা আয়াআয়া চফন নায অরী চফন াভুদ ‘অর ভুতাঅরা’ 

ঈাচধ চনলয় ফাদা যান। এও ফঙয াত ভা য তালও তযায ভাধযলভ অফায ঈভাআয়যা যাচত্ব চপলয 

অল। অর ভুতামায অবু্দয যভান চফন চাভ চফন অবু্দর চাব্বায (ঈভাআয়যা ফংীয়) ফাদা যান। 
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ঞ্চা চদন য তালও তযা ওযা লর ভুাম্মাদ চফন অবু্দয যভান চফন ঈফায়দুল্লা চফন নায অবু্দয যভান 

অর ভুওতাপী ঈাচধ চনলয় ক্ষভতালযাণ ওলযন। এও ফঙয ঘায ভা য তালও াযণ ওযা য়। তদস্থলর 

চাভ চফন ভুাম্মাদ চফন অবু্দর ভাচরও চফন নায অবু্দয যভান অর ভুতাভাদ ফাদা যান। চওঙচুদন য 

তালও াযণ  ফন্দী ওযা য়। ৪০০ চচযীয পয ভাল থফা এয যঘলয় ওলয়ও চচযী লে চতচন 

ফন্দী ফস্থায় ভাযা মান। তায ভৃতুযয ালথ ালথ যপষ্লনয ভাচিলত ঈভাআয়যা ালনয ভৃতুয য়।  

 

াশ্চালতযয ঈফায়চদয়া যাচত্ব 

াশ্চালতয (তথা অযলফয চশ্চভাঞ্চলর -  নুফাদও) ২৯২ চচযীলত অর ভাদী ঈফায়দুল্লা ফৃপ্রথভ 

ঈফায়চদয়া ানফযফস্থা ওালয়ভ ওলযন। চতচন ৩২২ চচযীলত ভাযা যকলর তায যঙলর অর ওাচয়ভচফ 

অভচযল্লা ভুাম্মাদ তদস্থলর ঈলফন ওলযন। ৩৩৩ চচযীলত চতচন ভাযা মান। ওাচয়লভয য তায যঙলর 

অর ভানুয আভাইর তঔলত ভাীন যান। চতচন ৩৪১ চচযীলত ভাযা মান। এযয তায ুত্র অর ভুয়াম 

চরদ্দীচনল্লা াদ ফাদা যান। চমচন ৩৬২ চচযীলত ওায়লযা প্রলফ ওলযন অয ৩৬৫ চচযীলত ভাযা মান। 

তায স্থালন তায যঙলর অর অমীম ফামমায অীন যান। চতচন ৩৮৬ চচযীলত আলন্তওার ওলযন। তাযয 

তায যঙলর াচওভ চফন অভচযল্লা ভানুয তঔলত অলযাণ ওলযন। ৪১১ চচযীলত তালও তযা ওযা লর ুত্র 

অম মাচয রা অমামুদ্দীচনল্লা ারতানালত প্রচতষ্ঠা ান। চতচন ৪২৮ চচযীলত ভাযা মায়ায় ুত্র অর 

ভনুতাচয ভুাম্মাদ ারতানালতয তঔত চধওায ওলযন। চতচন ৪৮৭ চচযীলত যলরাও কভন ওলযন। চতচন 

লাি ফঙয ঘায ভা যাচত্ব ওলযন। 

মাাফী ফলরলঙনঃ অভায ভলত ভুচরভ চাালনয যওালনা ঔরীপা ফা ফাদা এত দীখৃ ভয় যাচয ান 

ওলযনচন। 

এযয তায যঙলর অর ভুতাঅরা চফল্লা অভাদ ভনলদ অলযালণয য ৪৯৫ চচযীলত ভাযা মান। 

এযয তায যঙলর অর অভয চফ অওাচভল্লা ভানুয াৌঁঘ ফঙয ফয়ল ফাদা যান। ৫২৪ চচযীলত 

তালও চযফালয তযা ওযা লর ঘাঘালতা বাআ অর াচপচ চরদ্দীচনল্লা অবু্দর ভচচদ আফন ভুাম্মাদ চফন 

অর ভুতানচয তঔত নীন যান, চমচন ৫৪৪ চচযীলত ভাযা মান। তদস্থলর তু্র চাপয চফল্লা আভাইর 

ঈলফন ওলয ৫৪৯ চচযীলত চনত লর পালয়ম চফ নাচযল্লা ইা তঔলত অীন যান। চমচন ৫৫৫ 

চচযীলত ভাযা মান। তাযয অর অমদ চরদ্দীচনল্লা অবু্দল্লা চফন আঈুপ চফন াচপম চরদ্দীচনল্লা তঔত 

নীন ন। চতচন ৫৬৭ চচযীলত াচযত যান অয এ ফঙযআ ভাযা মান। ফতভৃালন চভলয অব্বাীয় 

ানফযফস্থা চফদযভান এফং যঔালন ঈফায়চদয়া যাচলত্বয চযভাচপ্ত খলিলঙ। 

মাাফী ফলরনঃ ঈফায়চদয়া যাচলত্বয ঘতদুৃ ফাদা চনলচলও ঔরীপা দাফী ওযলর যওঈ তায চঔরাপত যভলন 

যনয়চন।  
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ফন ূতাফাতাফালদয ান ফযফস্থা 

১৯৯ চচযীয চাভাচদঈর ঈরা ভাল ফৃপ্রথভ চমচন এ ানফযফস্থায প্রফতনৃ ওলযন চতন লরন অফু অবু্দল্লা 

ভুাম্মাদ চফন আব্রাীভ তাফাতাফা। তায মুলক অর- াদী আয়াআয়া চফন অর- হুাআন চফন ওাচভ চফন 

তাফাতাফা আয়াভালন ানফযফস্থা ওালয়ভ ওলযন এফং অচভরুর ভুচভনীন ঈাচধ ধাযণ ওলযন।  

২০৮ চচযীয চমরাি ভাল তায আলন্তওালরয য ুত্র ভুতৃচা ভুাম্মাদ তঔলত অলযাণ ওলযন, চমচন ৩২০ 

চচযীলত ভাযা মান। এযয তায বাআ নায অভদ তঔত নীন যান। চতচন ৩২৩ চচযীলত ভৃতুযফযণ 

ওলযন। তায য ুত্র অর ভুনতাচঔফ অর হুাআন ক্ষভতায় অলন এফং ৩২৯ চচযীলত ভাযা মান। তঃয 

তায বাআ ভুঔতায অর- ওাচভ ভনলদ ফলন। ৩৪৪ চচযীয ায়ার ভাল চতচন চনত যান। এযয তায 

বাআ াদী ভুাম্মাদ, তঃয তায যঙলর যীদ অব্বা তঔলত ঈলফন ওলযন। এযয তালদয ান 

ফযফস্থায চযভাচপ্ত খলি। 

 

তফচযতর ালনয যাচলত্বয চফফযণ 

ঙয়চন মৃন্ত এ যাচলত্বয ান ফযফস্থা ওালয়ভ চঙর। এলদয ভলধয প্রথভ চতনচন াান (যাঃ) এয অরাদ 

এফং লযয চতনচন হুাআন (যাঃ) এয ফংধয।  

২৫০ চচযীলত যায় এফং চদরভ ঞ্চলর ফৃপ্রথভ চাভ অর দায়ী আরাল্লা াান চফন ালয়দ চফন ভুাম্মাদ 

চফন আভাইর চফন হুাআন চফন মালয়দ চফন চায়াদ চফন াান চফন হুাআন চফন অরী চফন অফু তাচরফ এ 

যাচত্ব প্রচতষ্ঠা ওলযন। তাযয তায বাআ ওাচয়ভ চফরও ভুাম্মাদ তঔত নীন যান এফং ২৮৮ চচযীলত 

তালও তযা ওযা য়। এযয তায যৌত্র অর ভাদী অর াান চফন মালয়দ অর ওাচয়ভ চফরও ক্ষভতায় 

অলন। তঃয - - - !! (গ্রেওায এযয অয চওঙআু চরলঔনচন -  নুফাদও)। 

 

পায়দা 

আফলন াচতভ স্বযচঘত তাপীয গ্রলে অবু্দল্লা চফন অভয চফন অ (যাঃ) ফণৃনা ওলযন, অফভান ওার যথলও 

অচ ফচধ ৃচথফীলত প্রলতযও তাব্দীয শুরুলত যওালনা না যওালনা দুখৃিনা ংকচিত লয় অলঙ। 

অভায ভলত, চচযীয প্রথভ তাব্দীলত ািালচয চপতনা প্রওা ায়।  

চচযীয চদ্বতীয় তাব্দীলত ঔরীপা ভাভুলনয চপতনা যদঔা যদয়। চতচন তায বাআলও তযা এফং যরাওলদয 

ঔরলও ওুযঅলনয প্রচত অফান চানান। এিা চঙর এ ঈম্মলতয চনয ফে চপতনা অয ফৃপ্রথভ চফদঅত। এয 

ূলফৃ যওালনা ঔরীপা যরাওলদয চফদঅলতয প্রচত অফান ওলযনচন।  
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ততৃীয় চচযীলত ওাযভতীয য ঔরীপা ভওুতাদালযয চপতনা প্রওা ায়। তালও াযণ ওলয তায 

বাআলয়য ালত ওলর ফাআঅত ওযলর চতচন ুনযায় চদ্বতীয় চদন ঔরীপা যান। চফঘাযচতকণ অয লনও 

রাভালয় যওযাভ চনত যান, আলতাূলফৃ যওালনা চফঘাযওলও তযা ওযা য়চন।  

ঘতথুৃ তাব্দীলত াচওলভয চপতনা, মা য়তালনয আাযায় ংখচিত য়।  

ঞ্চভ তাব্দীলত চচযয়া অয ফাআতরু ভুওাচদ্দ চপচযঙ্গীলদয ওালঙ ঘলর মায়।  

লষ্ঠ তাব্দীলত দুচবকৃ্ষ যদঔা যদয়, মা আঈুপ (অঃ) এয মুলকয য যথলও এত তীব্র দুচবকৃ্ষ অয ওঔনআ 

য়চন। এ তাব্দীলত তাতাযীলদয ঈিান য়।  

প্তভ তাব্দীলত তাতাযীলদয ঈভাীন তযামলে ভুরভানলদয যলক্তয ফনযা ফলয় মায়।  

ষ্টভ তাব্দীলত তাআভুয রং এয চপতনা প্রওা ায়, মায তরুনায় তাতাযীলদয চপতনা চওঙআু না। 

অচভ ভান অল্লা ালওয দযফালয প্রাথৃনা ওযচঙ, চতচন যমলনা নফভ তাব্দীয চপতনা অভালদয না যদঔান। 

অয অল্লা’য াফীফ অভালদয যনতা ভুাম্মাদ যাূরুল্লা (াঃ) এয ফলদৌরলত যভলতয ফাচযধাযায় অভালদয 

চক্ত ওরুন। অভীন! অভীন! আয়া যাব্বার অরাভীন!! 
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